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ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΦΤΙΚΗ Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ Α 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ 

επυηήζειρ Α1 – Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή 

απάνηηζη. 

Α1. Η ηαρύηεηα ελόο νρήκαηνο πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νµαιά είλαη 

108Km/h. Δπνκέλωο θάζε δύν δεπηεξόιεπηα πνπ θηλείηαη δηαλύεη απόζηαζε: 

α) 30m              β) 60m                   γ) 108m                 δ) 216m 

Μονάδερ 5 

Α2. Σηελ επζύγξακκε νµαιή θίλεζε ελόο ζώµαηνο:  

α) ζε ίζνπο ρξόλνπο δηαλύνληαη ίζεο κεηαηνπίζεηο. 

β) ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο είλαη κεδεληθή. 

γ) ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη. 

δ) ην ζώκα παξακέλεη αθίλεην. 

Μονάδερ 5   

Α3. Έλα ζώκα θηλείηαη ζηνλ άμνλα x’Οx θαη κεηαηνπίδεηαη από ηελ αξρηθή 

ζέζε x1 = –3cm θαηά +2cm. H ηειηθή ηνπ ζέζε x2 ζα είλαη: 

α) x2 = +1cm 

β) x2 = +5cm 

γ) x2 = –1cm 

δ) x2 = –5cm 

Μονάδερ 5     
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Α4. Πνην από ηα παξαθάηω κεγέζε είλαη δηαλπζκαηηθό; 

α) Η κάδα. 

β) Η ππθλόηεηα. 

γ) Η ζεξκνθξαζία. 

δ) Η ηαρύηεηα. 
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Α5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ και 

δίπλα ζε κάθε γπάμμα ηη λέξη υζηό, για ηη ζυζηή ππόηαζη, και ηη 

λέξη Λάθορ, για ηη λανθαζμένη.  

α) Η κεηαηόπηζε ελόο θηλεηνύ είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο, ελώ ην δηάζηεµα 

κνλόµεηξν.   

β) Αλ ε αιγεβξηθή ηηµή ηεο κεηαηόπηζεο ελόο ζώµαηνο είλαη αξλεηηθή ηόηε ην 

ζώµα θηλείηαη ζηνλ αξλεηηθό εκηάμνλα. 

γ) Έλαο δξνκέαο πνπ θηλείηαη ζε θπθιηθό ζηίβν κπνξεί λα έρεη ζηαζεξή 

ηαρύηεηα.  

δ) Σηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ηαρύηεηα είλαη πάληα ζεηηθή. 

ε) Σηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ηζρύεη όηη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο 

είλαη ζηαζεξόο. 
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ΘΔΜΑ Β 

Β1. Έλα θηλεηό βξίζθεηαη ζηνλ άμνλα x’Οx, ζηε ζέζε (1) κε x1 = –2m. Αξρηθά 

κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε (1) ζηε ζέζε (2) κε x2 = +4m θαη ζηε ζπλέρεηα 

από ηε ζέζε (2) ζηε ζέζε (3) κε x3 = +2m. 

i) H ζπλνιηθή κεηαηόπηζε Γx1 23 ηνπ θηλεηνύ είλαη: 

α) 4m β) +2m γ) +4m 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  
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ii) Τν δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηλεηό είλαη ίζν κε: 
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α) 2m β) 8m γ) 4m 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 
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Να αηηηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο. , 
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Β2. Η ζέζε δύν θηλεηώλ Α, Β πνπ 

θηλνύληαη επζύγξακκα κεηαβάιιεηαη κε 

ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό 

δηάγξακκα. 

Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έωο ηελ t = 

2s 

α) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ Α είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ Β θαηά 5m/s. 

β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ Α είλαη κηθξόηεξν από ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ Β θαηά 5m/s.  

γ) ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηωλ θηλεηώλ Α θαη Β είλαη ίζα. 

Δπηιέμηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  
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ΘΔΜΑ Γ 

Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο ζώκαηνο, ην νπνίν θηλείηαη ζηνλ άμνλα x’Ox, είλαη     

x = 5t ( x ζε m, t ζε s). Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ θαη ηελ θαηεύζπλζή ηεο. 
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Γ2. ηε ζέζε ηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 5s θαη 10s. 

Μονάδερ 6 
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Γ3. ηε κεηαηόπηζή ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 2s έωο 6s. 
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Γ4. ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο 

θίλεζήο ηνπ.  
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ΘΔΜΑ Γ 

Σώκα θηλείηαη πάλω ζηνλ άμνλα x’Ox κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Τε ρξνληθή ζηηγκή 

t0 = 0 δηέξρεηαη από ηε ζέζε x0 = +15m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3s από ηε 

ζέζε x1 = +6m. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο. 
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Γ2. ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x2 = 0. 
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Γ3. ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έωο 4s. 
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Γ4. ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έωο 4s. 
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