
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ: Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

ΘΕΜΑ Α 

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις Α1 –Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Α1. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο για ένα σώμα που κινείται 
ευθύγραμμα και ομαλά, μας δίνει: 

α) την ολική μετατόπιση.  

β) τη θέση του σώματος κάθε χρονική στιγμή.  

γ) το διάστημα που διανύει το σώμα.  

δ) την ταχύτητα του σώματος.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α2. Η μέση ταχύτητα ενός κινητού:  

α) είναι διανυσματικό μέγεθος. 

β) ταυτίζεται με την ένδειξη του ταχυμέτρου (κοντέρ) σε κάθε είδος κίνησης. 

γ) είναι μονόμετρο μέγεθος.  

δ) δεν ταυτίζεται με τη στιγμιαία ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α3. Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:  

α) μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.  

β) είναι μηδέν.  

γ) είναι σταθερή.  

δ) είναι πρωτοβάθμια συνάρτηση ως προς τον χρόνο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α4. Η εξίσωση κίνησης ενός κινητού το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι x= 5 + 10 t (S.I.). Το μέτρο 
της ταχύτητάς του είναι:   

α) 0 

β) 5m/s 



 

 

γ) 10m/s 

δ) 50m/s 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

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

α) Η επιτάχυνση είναι μέγεθος μονόμετρο. 

β) Η επιτάχυνση ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.  

γ) Η επιτάχυνση ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της θέσης. 

δ) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.  

ε) Η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, 
σε συνάρτηση με τον χρόνο, είναι μία ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνεται η 
θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με τον χρόνο. Η μετατόπιση του αυτοκινήτου για τη χρονική διάρκεια από 0 ως 
18s είναι:  

Α) -30m  Β) 30m  Γ) 80m 

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (4+8) 

Β2) Η θέση ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα x’x, δίνεται σε 
κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση x=5t (S.I.). Ποιο από τα διαγράμματα παριστάνει σωστά την τιμή της 
ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο;    

Α)     Β)     Γ) 

                

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (4+9) 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Κινητό ξεκινάει τη χρονική στιγμή t0=0 από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 
α= 2m/s2.  
 
Γ1. Ποιο είναι το διάστημα που διανύει το κινητό από τη χρονική στιγμή t0 =0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1=10s;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή t1=10s.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Γ3. Να σχεδιάσετε διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και διαστήματος-χρόνου από τη χρονική στιγμή t0 =0 μέχρι 
τη χρονική στιγμή t1=10s.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Σωμάτιο βρίσκεται για t0=0 στη θέση x0=-10m του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διάγραμμα 
ταχύτητας-χρόνου. 

 

Δ1. Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση και το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό στα πρώτα 15s. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δ2. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για τα πρώτα 15s. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

Δ3. Να σχεδιάσετε διάγραμμα διαστήματος – χρόνου για τα πρώτα 15s. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δ4. Να σχεδιάσετε διάγραμμα θέσης – χρόνου για τα πρώτα 15s. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


