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Θανάσης Καράµ̟ελας 
 

Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 
 

ΘΕΜΑ Β(4995) 
Β1) ∆ύο δροµείς ∆1 και ∆2 κινούνται ευθύγραµµα σε οριζόντιο δρόµο. Στο διπλανό 
διάγραµµα φαίνεται πως µεταβάλλεται η θέση των δροµέων, σε συνάρτηση µε το 
χρόνο. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  
Η κίνηση των δροµέων είναι: 
α) ευθύγραµµη οµαλή και ο ∆1 κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα από τον ∆2. 
β) ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη και ο ∆1 κινείται µε µεγαλύτερη επιτάχυνση από 
τον ∆2. 
γ) ευθύγραµµη οµαλή και ο ∆1 κινείται µε µικρότερη ταχύτητα από τον ∆2. 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.             
 
ΘΕΜΑ Β(5046) 
Β1. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι ίση µε 340m/s. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  
Αν βρίσκεστε 1190 m µακριά από σηµείο που ξεσπά κεραυνός, θα ακούσετε τη βροντή που τον ακολουθεί: 
α) µετά από 3 s β) µετά από 3,5 s γ) µετά από 4 s 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 
 
ΘΕΜΑ Β(5329) 
Β1) ∆ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες λωρίδες 
κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο Α το οποίο προπορεύεται κατά 90 m του αυτοκινήτου Β, κινείται µε ταχύτητα µέτρου 72 
km/h, ενώ το αυτοκίνητο Β που ακολουθεί κινείται µε ταχύτητα 20 m/s. Μετά από χρόνο ίσο µε 10 s: 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  
α) Το αυτοκίνητο Α θα προπορεύεται πάλι από το αυτοκίνητο Β.  
β) Το αυτοκίνητο Β προπορεύεται κατά 90 m από το αυτοκίνητο Α.  
γ) Το αυτοκίνητο Β βρίσκεται ακριβώς δίπλα µε το αυτοκίνητο Α. 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.         
 
ΘΕΜΑ Β(9116) 
Β2. Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η τιµή της θέσης δυο σωµάτων (Α) και (Β), σε 
συνάρτηση µε το χρόνο. Τα σώµατα κινούνται σε παράλληλες τροχιές µε την ίδια φορά και 
τη χρονική στιγµή t= 0 είναι το ένα δίπλα στο άλλο. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
α. Τα µέτρα των ταχυτήτων των δύο σωµάτων ικανοποιούν τη σχέση υA= 3υβ . 
β. Η µετατόπιση του σώµατος (Β) στο χρονικό διάστηµα 0→t1 είναι µεγαλύτερη από αυτήν 
του σώµατος (Α) στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
γ. Τη χρονική στιγµή t1 το σώµα (Α) προπορεύεται του (Β) κατά 3xο.  
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   

 
 
ΘΕΜΑ Β(9581) 
Β1. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα και οµαλά τη χρονική 
στιγµή t0=0 s βρίσκεται στη θέση x0 = 0 m ενός οριζόντιου 
άξονα x'x. 
Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β(9654) 
Β1. Μαθητής της Α' Λυκείου παρατηρεί στο σχήµα τις γραφικές παραστάσεις θέσης - 
χρόνου δύο αυτοκινήτων (Α) και (Β) που κινούνται σε ευθύγραµµο τµήµα της Εθνικής 
Οδού. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  
Τη χρονική στιγµή t1.  
α) τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια ταχύτητα  
β) τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια επιτάχυνση  
γ) η ταχύτητα του Α είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β 
 
 

Χρονική στιγµή Ταχύτητα Θέση 
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ΘΕΜΑ Β(10162) 

 
Β2. Η θέση ενός σώµατος, που κινείται 
ευθύγραµµα κατά µήκος ενός 
προσανατολισµένου άξονα x'x, δίνεται σε 
κάθε χρονική στιγµή από την εξίσωση x 
= 10 + 5t ( x σε m , t σε s ).  
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα 
παριστάνει σωστά την τιµή της ταχύτητας 
του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο; 
 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
 
ΘΕΜΑ Β(10701) 
Β1. Ένα όχηµα κινείται ευθύγραµµα και η τιµή της ταχύτητάς του µεταβάλλεται µε το 
χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η συνολική µετατόπιση του οχήµατος στο χρονικό διάστηµα 0 →2t

1
 είναι ίση µε:  

α)   υ1t1 β)   0 γ)  2υ1t1 
Μ 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 
 


