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Διαγώνισμα Φυσικής Ά Λυκείου 

~~ Κινήσεις (1ο Κεφάλαιο) ~~ 

 

Θέμα Α’ 

1. Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή; 

Αν η ταχύτητα ενός κινητού είναι σταθερή και ίση με 20 m/s, 

να γράψετε την εξίσωση κίνησής του. 

 

2. Αφού διατυπώσετε τον ορισμό της επιτάχυνσης και γράψετε 

τη σχέση που την υπολογίζει, να αποδείξετε τη σχέση 𝜐 = 𝜐0 +

𝑎𝑡. 

 

3. Τι σημαίνουν οι φράσεις: «ένα κινητό έχει ταχύτητα -15 m/s» 

και «ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση 3 m/s2». 

 

4. Να συγκριθούν οι ταχύτητες 72 km/h και 20 m/s. 

 

5. Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

i) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της 

θέσης είναι σταθερός. 

ii) Ένα σώμα γίνεται να έχει ταχύτητα μηδέν , αλλά 

επιτάχυνση διάφορη του μηδενός. 

iii)  Η μέση ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος. 

iv)  Σε διάγραμμα ταχύτητας χρόνου το εμβαδόν μας δίνει την 

τιμή της επιτάχυνσης. 

v) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η 

επιτάχυνση είναι αντίθετης κατεύθυνσης από την 

ταχύτητα του σώματος. 

                                                                                           (5+5+5+5+5=25 μονάδες) 
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Θέμα Β’ 

1. Να γράψετε τι είδους κίνηση εκτελεί κάθε σώμα στο 

αντίστοιχο διάγραμμα. 

       υ  x x  

 

 

 t t                               t 

 (A) (B) (Γ) 

 α                                       υ α 

 

 

 t t                               t 

 

2. Αφού περιγράψετε τις κινήσεις που εκτελεί το σώμα, να 

κάνετε το αντίστοιχο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για το 

σύνολο των κινήσεων (σε κοινό διάγραμμα). 

  x 
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3. υ 

 

 (Β) 

     (Α) 

    φ 

 φ 

 0 t 

i) Ποιο από τα δύο κινητά έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ii) Ποιο από τα δύο κινητά, στον ίδιο χρόνο, έχει αποκτήσει 

μεγαλύτερη ταχύτητα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

iii) Ποιο από τα δύο κινητά, στον ίδιο χρόνο, έχει διανύσει 

μεγαλύτερο διάστημα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

     (8+8+9=25 μονάδες) 

Θέμα Γ’ 

1) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε μια κατηφόρα με 

σταθερή επιτάχυνση. Το αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει από την 

ηρεμία τη χρονική στιγμή t0=0 και μέχρι τη στιγμή t1=3s έχει 

διανύσει απόσταση s1=27m. Να υπολογιστούν: 

i) Η επιτάχυνσή του. 

ii) Σε ποια χρονική στιγμή t2 το αυτοκίνητο θα αποκτήσει 

ταχύτητα 48m/s. 

 

2) Ένα καράβι κινείται σε ευθύγραμμη πορεία, έχει αρχική 

ταχύτητα υ0=40m/s και επιβραδύνεται σταθερά με α=2m/s2. Να 

βρείτε την απόσταση που θα διανύσει το πλοίο: 

i) Μέχρι η ταχύτητά του να ελαττωθεί στο μισό. 
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ii) Μέχρι το καράβι να σταματήσει. 

 (10+15=25 μονάδες) 

Θέμα Δ’ 

Δίνεται διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για ένα κινητό. 

υ(m/s) 

 

           12 

 

8 

 

0 10 20 30  t(s) 

i. Να περιγραφούν οι κινήσεις από 0 έως 30s. 

 

ii. Να υπολογιστούν οι επιταχύνσεις για κάθε κίνηση ξεχωριστά. 

 

 

iii. Να βρεθεί το συνολικό διάστημα που θα διανύσει το σώμα σε 

όλη τη διάρκεια της κίνησής του. 

 

iv. Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του σώματος. 

 

 

v. Να βρεθούν οι στιγμιαίες ταχύτητες σε χρόνο t1=5s  και t2=25s. 

       (3+6+7+4+5=25 μονάδες) 

 



 
Διαγώνισμα Φυσικής                                                        Α’ Λυκείου 

 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 5 

 

Οδός Φυσικής 


