
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

ΘΕΜΑ Α  

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις Α1 -Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

 

Α1.  Κινούμενο σωμάτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Ισχύει ότι  

α) Η θέση του σωματίου παραμένει σταθερή.  

β) Η μετατόπιση παραμένει σταθερή.  

γ) Η ταχύτητα παραμένει σταθερή.  

δ) Το συνολικό διάστημα είναι μηδέν.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

Α2.  Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Από την κλίση της ευθείας στο 
διάγραμμα θέσης –  χρόνου μπορούμε να υπολογίσουμε:  

α) Τη μετατόπιση.  

β) Την ταχύτητα.  

γ) Το διάστημα.  

δ) Την τελική θέση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

Α3.  Το εμβαδόν που διαγράφεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας 
u=f(t) και του άξονα των t,  εκφράζει ׃   

α) την ταχύτητα.  

β) την μετατόπιση  

γ) το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.  

δ) την αρχική θέση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  



 

 

 

Α4.  Στο διπλανό διάγραμμα ταχύτητα ς –  χρόνου  φαίνεται 
η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το 

χρόνο για δύο κινητά   και  .   

α) Τα κινητά κινούνται με την ίδια ταχύτητα.  

β) Το κινητό (Β) έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το (Α).  

γ) Τα κινητά παραμένουν συνεχώς στην ίδια θέση.  

δ) Τα κινητά εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

A5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ)  ή λανθασμένες (Λ).  

α) Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος.  

β) Το διάστημα ταυτίζεται με το μέτρο της μετατόπισης σε κάθε είδος κίνησης.  

γ) Αν η ταχύτητα ενός σώματος είναι αρνητική τότε σίγουρα  το σώμα κινείται στον 
αρνητικό ημιάξονα.  

δ) Η έννοια της χρονικής στιγμής ταυτίζεται με την έννοια της χρονικής διάρκει ας.  

ε) Η μετατόπιση ενός κινητού εξαρτάται μόνο από την τελική και την αρχική θέση 
του σωματίου και όχι από τη διαδρομή.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Σωμάτιο βρίσκεται αρχικά σε σημείο Α ενός ευθύγραμμου δρόμου, ο οποίος 
ταυτίζεται με τον άξονα x ’Ox, μετατοπίζεται κατά Δx=-d και φτάνει στην αρχή Ο του 
άξονα. Η θέση του σημείου Α είναι:  

α) xA=0  β) xA=+d  γ) –d 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6  

Β2.  Σωμάτιο κινείται ευθύγραμμα ξεκινώντας από σημείο Α με θέση xA=-4m ,  περνά 
από το σημείο Β όπου έχει θέση xB=3m και τελικά πηγαίνει στο σημείο Γ με xΓ=-2m. 
Η συνολική μετατόπιση και το συνολικό διάστημα για την κίνηση Α→Β→Γ είναι 
αντίστοιχα:   

α) Δx=2m, s= 12m β) Δx=-2m, s= 2m γ) Δx=-2m, s= 12m  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2  



 

 

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6  

 

Β3.  Υλικό σημείο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε δρόμου ο οποίος ταυτίζεται με 
τον άξονα x ’Ox .  Τη χρονική στιγμή t1  διέρχεται από τη θέση x1 ,  τη χρονική στιγμή 
t2=2t1  διέρχεται από τη θέση x2=4x1  κα τη χρονική στιγμή t3=4t1  διέρχεται από τη 
θέση x3 .  Η θέση x3  είναι :   

α) 6x1   β) 10x1   γ) 12x1  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 7  

 

ΘΕΜΑ Γ    

Σωμάτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα u=108km/h και τη χρονική 
στιγμή t0=0 διέρχεται από τη θέση x0=0. Σε χρονικό διάστημα Δ t1  =2s μετατοπίζεται 
κατά Δx1  .   

Γ1.  Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισης Δ x1  και να υπολογίσετε το μέτρο 
της ταχύτητας στοSI.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 6  

Γ2.  Να υπολογίσετε τη μετατόπιση Δ x1 .   

ΜΟΝΑΔΕΣ 7  

Γ3.  Να βρείτε την εξίσωση κίνησης του σωματίου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7  

Γ4.  Σε ποια θέση βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή t2=6s;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

ΘΕΜΑ Δ    

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα 
θέσης–  χρόνου ενός σώματος που κινείται 
ευθύγραμμα.  

Δ1.  Να αναγνωρίσετε τα είδη των κινήσεων  σε 
καθένα από τα επιμέρους χρονικά διαστήματα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4  

 



 

 

 

Δ2.  Να κατασκευάσετε διάγραμμα ταχύτητας χρόνου από τη χρονική στι γμή  t=0  έως 
τη χρονική στιγμή  t= 25s  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8  

Δ3.  Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση και το συνολικό διάστημα που διήνυσε 
το σώμα, στο χρονικό διάστημα από 0 έως 25s.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8  

Δ4.  Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 


