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Επαναληπτικές Ασκήσεις για τα Χριστούγεννα 

1.  α) Ποια µορφή έχουν τα διαγράµµατα µετατόπισης-χρόνου και ταχύτητας - χρόνου 

στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση;  

β) Από το διάγραµµα θέσης-χρόνου µπορούµε να βρούµε: 

i) τη θέση του κινητού κάθε χρονική στιγµή, 

ii) τη µετατόπιση του κινητού µεταξύ δύο χρονικών στιγµών, 

iii) την ταχύτητα του κινητού σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, 

iv) το αν η ταχύτητα του κινητού είναι σταθερή ή όχι, 

ν) τη µέση ταχύτητα του κινητού για µια ορισµένη µετατόπιση. 

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 

 

2.  α) Το διάγραµµα θέσης-χρόνου για ένα κινητό που εκτελεί 

ευθύγραµµη οµαλή  κίνηση δίνεται στο διπλανό σχήµα. Η 

αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του κινητού είναι: 

           i)  +2m/s             ii)  —2m/s  

iii) +1 m/s iv) —1m/s 

Ποια είναι η σωστή απάντηση;  

 

β) Κινητό εκτελεί ευθύγραµµη κίνηση και τη χρονική στιγµή 

tQ=0 βρίσκεται στη θέση χ0 = 0. Το διπλανό διάγραµµα δείχνει 

πώς µεταβάλλεται η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του κινητού 

σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές; 

i) Το κινητό αρχικά κινείται οµαλά, στη συνέχεια 

σταµατά και τελικά κινείται οµαλά προς τα πίσω. 

ii) Τη χρονική στιγµή t=6 s το κινητό βρίσκεται στη θέση  

x =-20 m.  

iii) Τη χρονική στιγµή t  = 6 s  το  κινητό βρίσκεται στη θέση x = 0. 

iv) Η µέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστηµα ∆t  = 6 s  — 0 s είναι µηδέν. 

 

3. ∆ύο πόλεις Α και Γ απέχουν µεταξύ τους απόσταση (ΑΓ) = 75 km. Από τις δύο 

πόλεις ξεκινούν ταυτόχρονα δύο ποδηλάτες, που κινούνται µε σταθερές ταχύτητες 

µέτρου u1 = 20 m/s και u2 = 5 m/s αντίστοιχα. 

i) Μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε ποια απόσταση από την πόλη Α, 

όταν: 

α) κινούνται µε αντίθετες φορές; 

β) κινούνται µε την ίδια φορά; 

ii) Αν θεωρήσουµε ότι είναι X 0  =  0 στην πόλη Α, να γίνουν τα διαγράµµατα θέσης-

χρόνου και ταχύτητας-χρόνου και για τους δύο ποδηλάτες. 

 

4. α) Ένα σώµα, που κάνει ευθύγραµµη κίνηση, τη χρονική στιγµή to = 0 έχει ταχύτητα 

αλγεβρικής τιµής υ0  = +5m/s. Αν το σώµα κινείται µε σταθερή επιτάχυνση που έχει 

αλγεβρική τιµή α  = + 2m/s2: 

i) να κάνετε το διάγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου, 

ii) να κάνετε το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, 

iii) να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t1  = 3 s,  

iv) να βρείτε τη µετατόπιση του σώµατος στο χρονικό διάστηµα ∆t  = 3 — 0 = 3 s.  
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β) Ένα αυτοκίνητο, που κινείται ευθύγραµµα, τη χρονική στιγµή to = 0 έχει ταχύτητα 

µέτρου υ0  = = 20m/s και κινείται µε σταθερή επιτάχυνση α. Μετά από µετατόπι-

ση κατά ∆x = 300 m η ταχύτητα του τετραπλασιάζεται. Να βρείτε την επιτάχυνση α 

και τον χρόνο t  που κινήθηκε το αυτοκίνητο επιταχυνόµενο. 

 

 

 

 

 

5.  Από δύο σηµεία Γ και ∆ µιας ευθείας τη χρονική στιγµή to = 0 ξεκινούν ταυτόχρονα 

δύο κινητά µε σταθερές επιταχύνσεις µέτρων α Γ  = 4 m/s2  και α∆  = 5 m/s2  αντίστοιχα 

και µε αντίθετες φορές, κατευθυνόµενα το ένα προς το άλλο. Αν (Γ∆) = 72 m, να βρείτε 

πότε και σε ποιο σηµείο θα συναντηθούν τα δύο κινητά. 

6. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα µέτρου υ0 = 20 m/s. Ξαφνικά ο οδηγός 

του, που έχει χρόνο αντίδρασης 0,4 s, αντιλαµβάνεται εµπόδιο σε απόσταση 23 m και 

εφαρµόζει τα φρένα. Αν τα φρένα δίνουν στο αυτοκίνητο σταθερή επιβράδυνση 

µέτρου α  = 10 m/s2 ,  να βρείτε: 

 

i) µε ποια ταχύτητα θα συγκρουστεί το αυτοκίνητο µε το εµπόδιο, 

ii) ποια θα έπρεπε να είναι η επιβράδυνση του αυτοκινήτου, ώστε να φτάσει στο 

εµπόδιο µε ταχύτητα µηδέν. 

 

7. α) Να γράψετε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της µετατόπισης στην ευθύγραµµη 

οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση και να κάνετε τα διαγράµµατα ταχύτητας – χρόνου 

και µετατόπισης-χρόνου, 

β) Ένα κινητό κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο και η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του 

µεταβάλλεται µε τον χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραµµα. Ποιες από τις 

παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 

i) Το κινητό αυξάνει την ταχύτητα του από 0 σε 40 m/s.  

ii) Το κινητό τη χρονική στιγµή 10 s σταµατά. 

iii)  Το σκιασµένο εµβαδόν Ε  ισούται αριθµητικά µε την τιµή της µετατόπισης του 

κινητού στο χρονικό διάστηµα ∆t  = 10 - 0 = 10 s.  

 iv) Η µετατόπιση του κινητού συµπίπτει µε τη θέση του µόνο στην περίπτωση όπου 

τη χρονική στιγµή t0  = 0 έχουµε και x0 = 0. 
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8. Στο διπλανό διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου, που αναφέρεται 

σε µια ευθύγραµµη κίνηση, ποιο από τα παρακάτω 

διαγράµµατα επιτάχυνσης-χρόνου αντιστοιχεί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ∆ύο οχήµατα Α και Β διέρχονται ταυτόχρονα από το ίδιο σηµείο µε ταχύτητες µέτρου 

uΑ  = 10 m/s και uB  =30 m/s αντίστοιχα, ίδιας κατεύθυνσης. Αν το Α επιταχύνεται µε 

επιτάχυνση µέτρου αA  = 1 m/s2  και το Β επιβραδύνεται µε επιβράδυνση µέτρου α B  

= - 3 m/s2, να βρείτε πότε και πού θα ξανασυναντηθούν και να κάνετε στο ίδιο 

διάγραµµα τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου. 

 

10. Οι δυνάµεις F1  και F2  που ασκούνται στο σώµα του σχήµατος έχουν µέτρο F1= 20 N 

και F2 = 15 N αντίστοιχα. 

i) Αν το σώµα ισορροπεί, ασκείται άλλη οριζόντια δύναµη σε αυτό; 

ii) Αν το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα, ασκείται άλλη οριζόντια δύναµη σε 

αυτό; 

Να βρεθεί σε κάθε περίπτωση η επιπλέον δύναµη, αν 

υπάρχει. 

 

11. Να προσδιορίσετε τη συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται καθένα από τα 

παρακάτω σώµατα. 

 

 

 

 

∆ίνονται: F1 = 40 N, F2 = F3 = 20 N, F4 = 70 N, F5 = 50 N, F6 = 80 N και F7 = 100 N. 
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12. α) Ένα σώµα, που αρχικά ηρεµεί, δέχεται σταθερή δύναµη (συνισταµένη). 

Συµφωνείτε µε την άποψη ότι το σώµα αυτό κινείται ευθύγραµµα οµαλά 

επιταχυνόµενα; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

β) Το σώµα του σχήµατος κινείται πάνω στο λείο οριζόντιο έδαφος. Όταν η δύναµη 

F αρχίζει να µειώνεται, τότε: 

i) η επιτάχυνση του σώµατος µειώνεται, 

ii) η ταχύτητα του σώµατος µειώνεται, 

iii) όταν F = 0, το σώµα σταµατά, 

iv) όταν F = 0, το σώµα θα έχει τη µέγιστη ταχύτητα. 

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 

γ) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 

i) Η µάζα πι  ενός σώµατος είναι µικρότερη από το βάρος του. 

ii) Το βάρος είναι διανυσµατικό µέγεθος, ενώ η µάζα είναι µονόµετρο. 

iii) Το βάρος είναι δύναµη, ενώ η µάζα δεν είναι. 

iv) Το βάρος ενός σώµατος δεν είναι ίδιο σε κάθε τόπο, ενώ η µάζα του είναι. 

 


