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Τεστ Φυσική Α’ Λυκείου 

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 

 

Θέμα Α’ 

1. Η ταχύτητα και η μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 

είναι δύο διανύσματα: 

i) Με την ίδια κατεύθυνση. 

ii) Με το ίδιο μέτρο. 

iii) Με αντίθετη φορά. 

iv) Κάθετα μεταξύ τους. 

         (6 μονάδες) 

 

2. Μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση σε δρόμο που 

ταυτίζεται με τον άξονα xOx’. Αν τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα 

διέρχεται από τη θέση x=0, τότε η εξίσωση κίνησης έχει τη μορφή: 

i) 𝑥 = 𝜐𝑡 

ii) 𝑥 = 𝜐2𝑡 

iii) 𝑥 =
1

2
𝜐𝑡2 

iv) 𝑥 =
𝜐

𝑡
 

       (6 μονάδες) 

 

3. Ποδηλάτης ξεκινά από το σπίτι του για να κάνει μια βόλτα γύρω 

από το οικοδομικό τετράγωνο πλευράς 90m και γυρίζει ξανά στο 

σημείο απ’όπου ξεκίνησε μετά από 2min. H μέση ταχύτητα του 

ποδηλάτη για την παραπάνω διαδρομή είναι: 

i) Μηδέν 

ii) 45 𝑚 𝑠⁄  

iii) 0,75 𝑚 𝑠⁄  

iv) 3 𝑚 𝑠⁄                                                                                  (6 μονάδες) 
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4. Ένας ποδηλάτης κινείται με σταθερή ταχύτητα 72 𝑘𝑚
ℎ⁄ . Ο 

ποδηλάτης διανύει σε κάθε δευτερόλεπτο της κίνησής του 

διάστημα: 

i) 72m 

ii) 20m 

iii) 10m 

iv) 2m 

    (6 μονάδες) 

5. Nα απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος. 

i. Η ταχύτητα είναι μέγεθος διανυσματικό. 

ii. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το κινητό διανύει σε ίσους 

χρόνους ίσα διαστήματα. 

iii. Η κλίση σε διάγραμμα θέσης-χρόνου μας δίνει το διανυόμενο 

διάστημα. 

iv. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάστημα που διένυσε το 

κινητό συμπίπτει με την μετατόπιση του κινητού. 

v. Η μέση ταχύτητα ενός κινητού είναι μονόμετρο μέγεθος. 

                                                                                                  (6 μονάδες) 

 

Θέμα Β’ 

 

1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις 

διαστήματος-χρόνου για δύο κινητά Α και Β που εκτελούν 

ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

     s 

      (A) 

  (B) 

 0 t 
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Ποιο από τα δύο κινητά κινείται γρηγορότερα; 

i) Το κινητό Α 

ii) Το κινητό Β 

iii) Και τα δύο κινούνται με την ίδια ταχύτητα 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογηθεί η επιλογή 

σας. 

            (5+10=15 μονάδες) 

2. Ένα αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή 

ταχύτητα διανύοντας διάστημα s σε χρονική διάρκεια Δt. Aν ο 

ποδηλάτης πενταπλασιάσει το μέτρο της ταχύτητάς του, τότε θα 

διανύσει το ίδιο διάστημα s κινούμενος με τη νέα σταθερή 

ταχύτητα σε χρονική διάρκεια: 

 

i) 5Δt 

ii) Δt 

iii) 
𝛥𝑡

5
 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογηθεί η επιλογή 

σας. 

                                                                                              (5+10=15 μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ’ 

 

Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα 108 𝑘𝑚 ℎ⁄  και τη 

χρονική στιγμή t0=0 διέρχεται από τη θέση x0=0. Τη χρονική στιγμή 

𝑡1 = 2𝑠 το αυτοκίνητο ακινητοποιείται για λίγο και τη χρονική 

στιγμή 𝑡2 = 6𝑠 συνεχίζει τη κίνησή του, αυτή τη φορά με σταθερή 

ταχύτητα 72 𝑘𝑚 ℎ⁄  για άλλα 4 δευτερόλεπτα. 
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i. Να γίνει βαθμολογημένο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για 

όλη τη διάρκεια της κίνησης του κινητού. 

ii. Να υπολογιστεί το συνολικό διάστημα που διένυσε το κινητό 

στην κίνησή του. 

iii. Να γίνει βαθμολογημένο διάγραμμα διαστήματος-χρόνου. 

iv. Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του κινητού για την κίνησή του. 

        (10+10+10+10=40 μονάδες) 

 

Διάρκεια: 60min 

 

 

 

Οδός Φυσικής 
 

 


