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ΘΕΜΑ Β(10136) 
Β1. Το µέτρο της ταχύτητας αθλητή των 100 m είναι ίσο µε υ

Α
 = 36 km/h και το µέτρο της ταχύτητας ενός σαλιγκαριού 

είναι ίσο µε υΣ = 1 cm/s.  
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Το πηλίκο των µέτρων των ταχυτήτων του αθλητή και του σαλιγκαριού , είναι ίσο µε: 
α) 100 β) 1000 γ) 36 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 
 
ΘΕΜΑ Β(5323) 
Β1) Από ένα σηµείο του εδάφους εκτοξεύουµε κατακόρυφα προς τα πάνω µια πέτρα. Η πέτρα κινείται κατακόρυφα, φτάνει 
σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος ακριβώς στο σηµείο εκτόξευσης. Ένας µαθητής 
ισχυρίζεται ότι, 
" η µετατόπιση της πέτρας από τη χρονική στιγµή της εκτόξευσης, µέχρι τη στιγµή που επανέρχεται στο ίδιο σηµείο είναι 
ίση µε 12 m". 
Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον παραπάνω ισχυρισµό, δικαιολογώντας την απάντησή σας. 
 
 
ΘΕΜΑ Β(8996) 
Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον 
οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση xo = +40m και κινούµενο ευθύγραµµα διέρχεται από τη θέση x1 = 
+ 90 m και στο τέλος καταλήγει στη θέση x2 = + 20 m. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η µετατόπιση του αυτοκινήτου στην κίνηση που περιγράφεται παραπάνω είναι ίση µε:  
α) 120 m  β) 80 m  γ) - 20 m 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

 

ΘΕΜΑ Β (9167) 
Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον 
οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση xo= - 40m και κινούµενο ευθύγραµµα διέρχεται από τη θέση x1 = 
+ 180 m και στο τέλος καταλήγει στη θέση x2= + 40 m. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η µετατόπιση του αυτοκινήτου στην κίνηση που περιγράφεται παραπάνω είναι ίση µε: 
α) 360 m  β) 80 m  γ) - 80 m 

 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 
ΘΕΜΑ Β(9617) 
Β1. Οι ευθύγραµµοι διάδροµοι κολύµβησης σε µια πισίνα ολυµπιακών διαστάσεων έχουν µήκος ίσο µε 50 m. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Σε έναν αγώνα κολύµβησης των 200 m, η ολική µετατόπιση του κολυµβητή είναι ίση µε: 
α) 200 m β) 500 m γ) µηδέν 

 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

 
 ΘΕΜΑ Β (4990) [βρείτε το λάθος] 
Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο 
οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x'x. Στο διπλανό διάγραµµα 
παριστάνεται η θέση του αυτοκινήτου σε συνάρτηση του χρόνου. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η µετατόπιση του αυτοκινήτου στην κίνηση που περιγράφεται στο διπλανό 
διάγραµµα είναι ίση µε:  

α) 140 m β) 60 m γ) - 40 m 
Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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ΘΕΜΑ Β (10097) 
Β1. 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) +450 m  γ) -300 m 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

 
 
 
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. 
 


