
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Θανάσης Καράµ̟ελας 
 

Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση 
 
ΘΕΜΑ Β(3768) 
Β1. ∆ύο κινητά Α και Β κινούνται κατά µήκος του θετικού ηµιάξονα Οx και έχουν εξισώσεις κίνησης xΑ = 6t (SI) και xΒ = 
2t2 (SI) αντίστοιχα.  
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Τα κινητά θα έχουν ίσες κατά µέτρο ταχύτητες, τη χρονική στιγµή:  
α) t = 2 s β) t = 1,5 s γ) t = 3 s 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
ΘΕΜΑ B(3770) 
Β1. Μία µπίλια κινείται πάνω στον άξονα x'x και τη στιγµή t=0s βρίσκεται στη θέση 
x0 = 0 m. Η τιµή της ταχύτητας της µπίλιας σε συνάρτηση µε το χρόνο παριστάνεται 
στο διπλανό διάγραµµα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  
Η µπίλια τη χρονική στιγµή t = 30 s βρίσκεται στη θέση 
α) 125 m β) 100 m γ) 75 m 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
ΘΕΜΑ Β(3763) 
Β2. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται η 
γραφική παράσταση της τιµής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση µε το 
χρόνο. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Η µετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το 
χρονικό διάστηµα από 0 s - 30 s είναι:  
α) +300 m β) +600 m   γ) -300 m 
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
 
ΘΕΜΑ Β(4993) 
Β2) Στο διπλανό διάγραµµα παριστάνεται η ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο για 
δύο αυτοκίνητα Α και Β που κινούνται ευθύγραµµα, στον ίδιο οριζόντιο δρόµο. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τα διαστήµατα SA και SB, που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα Α και Β αντίστοιχα, στη 
χρονική διάρκεια 0 →t1, ικανοποιούν τη σχέση: 

α) SA = SΒ β) SB = 2SA γ) SA = 2SB 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
ΘΕΜΑ Β(5090) 
Β1. ∆ύο κινητά Α και Β κινούνται κατά µήκος του προσανατολισµένου άξονα x'x, προς τη θετική φορά του άξονα και τη 
χρονική στιγµή t = 0 βρίσκονται και τα δύο στη θέση xo = 0. Οι εξισώσεις κίνησης των κινητών Α και Β είναι της µορφής 
xΑ= 6t (S.I.) και xΒ= 2t2 (S.I.) αντίστοιχα, για t > 0. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  
Τα δύο κινητά θα βρεθούν στην ίδια θέση (εκτός της θέσης xo = 0), τη χρονική στιγµή:  
α) t1= 2 s β) t1 = 3 s γ) t1 = 1,5 s 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 
 
ΘΕΜΑ Β(10700) 
Β1. Στο διπλανό διάγραµµα παριστάνεται ποιοτικά η τιµή της ταχύτητας δυο 
σωµάτων Α και Β που κινούνται ευθύγραµµα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. Τα σώµατα 
Α και Β κινούνται σε παράλληλες τροχιές και τη χρονική στιγµή t = 0 βρίσκονται το 
ένα δίπλα στο άλλο. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  
α) Το σώµα Α είναι ακίνητο ενώ το σώµα Β εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση . 
β) Τη χρονική στιγµή t1 τα δύο σώµατα συναντώνται . 
γ) Η µετατόπιση του σώµατος Α στο χρονικό διάστηµα 0 → t1, είναι διπλάσια από τη 
µετατόπιση του σώµατος Β στο ίδιο χρονικό διάστηµα . 


