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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ Α 

Σηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 – Α4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ηη ζςμπληπώνει 

ζυζηά. 

A1. Πνηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαηόπηζε δελ ηζρύεη: 

α. Μπνξεί λα πάξεη θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο. 

β. Δμαξηάηαη από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ζέζε ηεο θίλεζεο πνπ εθηέιεζε ην ζώκα. 

γ. Δίλαη κέγεζνο κνλόκεηξν. 

δ. Γελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ην δηάζηεκα πνπ έρεη εθηειέζεη ην ζώκα θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπ. 

Μονάδερ 5 

Α2. Έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα θαη επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2m/s2. 

Σπλεπώο: 

α. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, απμάλεηαη θαηά 2m/s θάζε δεπηεξόιεπην. 

β. Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

γ. Τν ζώκα δηαλύεη 2m θάζε δεπηεξόιεπην. 

δ. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο, απμάλεηαη θαηά 2m/s2 θάζε δεπηεξόιεπην. 

Μονάδερ 5 

Α3. Σην δηπιαλό ζρήκα δίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα έλα 

θηλεηό πνπ θηλείηαη επζύγξακκα. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ:  

α. Σπλερώο απμάλεηαη. 

β. Παξακέλεη ζηαζεξό. 

γ. Υπνινγίδεηαη από ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη από ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε θαη ηνλ άμνλα ηωλ ρξόλωλ. 

δ. Σπλερώο κεηώλεηαη. 

Μονάδερ 5 
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Α4. Καηά ηελ επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε ελόο θηλεηνύ: 

α. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε κεηώλεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ απμάλεηαη. 

β. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε επηηάρπλζή ηνπ κεηώλεηαη είλαη ζηαζεξόο. 

γ. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε κεηαηόπηζή ηνπ κεηώλεηαη είλαη ζηαζεξόο. 

δ. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηώλεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ είλαη ζηαζεξόο. 

Μονάδερ 5 

Α5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ και δίπλα ζε κάθε 

γπάμμα ηη λέξη Συζηό, για ηη ζυζηή ππόηαζη, και ηη λέξη Λάθορ, για ηη 

λανθαζμένη. 

α. H ζηηγκηαία θαη ε κέζε ηαρύηεηα, πάληα ηαπηίδνληαη ζηελ επζύγξακκε θίλεζε.  

β. Αλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο ελόο ζώκαηνο, ην νπνίν θηλείηαη επζύγξακκα, 

ηαπηίδεηαη κε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη, ηόηε ην ζώκα θηλείηαη πξνο ηελ ζεηηθή θαηεύζπλζε. 

γ. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ην ζώκα ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαλύεη 

δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο. 

δ. Με βάζε ην είδνο ηεο ηξνρηάο νη θηλήζεηο δηαρωξίδνληαη ζε επζύγξακκεο θαη θακππιόγξακκεο. 

ε. Τν 1m2/s2 είλαη κνλάδα κέηξεζεο ηεο επηηάρπλζεο ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδωλ (S.I.). 

Μονάδερ 5 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο 

ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη επζύγξακκα, 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 0s έωο 10s. 

Β1Α. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο ζπλνιηθήο κεηαηόπηζεο 

Γxνι ηνπ ζώκαηνο είλαη: 

α. Γxνι = +80m                  β. Γxνι = +160m                  γ. Γxνι = +200m 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
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Μονάδερ 5 

Β1B. Τν ζπλνιηθό δηάζηεκα sνι πνπ δηαλύεη ην ζώκα είλαη: 

α. sνι = +80m                   β. sνι = +160m                    γ. sνι = +200m 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδερ 5 

B2. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα πάλω ζε νξηδόληην άμνλα. Τν θηλεηό A θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ πΑ = 10m/s, πξνο ηελ ζεηηθή θαηεύζπλζε θαη δηέξρεηαη από ηελ ζέζε 

x0 = 0m ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0s. To θηλεηό Β, αξρηθά βξίζθεηαη αθίλεην ζηε ζέζε x0 = 0m, 

θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0s αξρίδεη λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ αΒ = 

10m/s2 θαη θνξάο πξνο ηελ ζεηηθή θαηέπζπλζε. 

Β2Α. Η πξώηε ρξνληθή ζηηγκή, κεηά ηελ t0 = 0s, πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ηα θηλεηά ζα είλαη ε 

ρξνληθή ζηηγκή: 

α. t = 1s                          β. t = 2s                              γ. t = 4s 

Nα επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδερ 3 

Β2Β. Τα θηλεηά ζα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή: 

α. t = 1s                          β. t = 2s γ.                          γ. t = 4s 

Nα επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδερ 4 
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ΘΔΜΑ Γ 

Έλα θηλεηό θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:  

               

Γ1. Να βξείηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 θαη λα 

ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο (νκαιή – επηηαρπλόκελε ή επηβξαδπλόκελε). 

Μονάδερ 6 

Γ2. Να βξείηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 = 2s θαη   

t2 = 4s θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζήο ηνπ. 

Μονάδερ 6 

Γ3. Να ζρεδηάζεηε ζε θαηάιιεια βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηάο 

ηνπ θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t3 = 5s. 

Μονάδερ 6 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από t1 = 2s ωο t2 = 4s. 

Μονάδερ 7 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα Σ1, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0s, λα θηλείηαη επζύγξακκα κε 

ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 5m/s2 θαη θνξάο πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε, κέρξη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1 = 4s. Καηόπηλ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 6s ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα. Η αξρηθή ζέζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ε x0 = 0m. 

Γ1. Να βξείηε ηελ ζέζε θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4s. 

Μονάδερ 6 

Γ2. Να ζρεδηάζεηε ζε θαηάιιεια βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ 

ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 

= 6s. 

Μονάδερ 6 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από t0 = 0 

κέρξη t1=4s. 
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Μονάδερ 6 

Τν ζώκα Σ1 ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t2. Έλα δεύηεξν 

ζώκα Σ2 δηέξρεηαη από ηελ ζέζε x0 = 0 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4s θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή 

θαηεύζπλζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ2 αλ ηα δύν θηλεηά ζπλαληηνύληαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t3 = 8s. 

Μονάδερ 7 




