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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  «ΚΙΝΗΣΕΙΣ» 
ΤΑΞΗ:  Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
1. Να υπολογιστούν: 

 
  xA =…………………………………………. 
  xB =…………………………………………. 
  xΓ =…………………………………………. 
  x∆ =…………………………………………. 
  ∆xAB =…………………………………………. 
  ∆xBΓ =…………………………………………. 
  ∆xΓ∆ =…………………………………………. 
  ∆xAΓ =…………………………………………. 
  ∆xA∆ =…………………………………………. 
  ∆xΒ∆ =…………………………………………. 
  SAB =…………………………………………. 
  SBΓ =…………………………………………. 
  SΓ∆ =…………………………………………. 
  SAΓ =…………………………………………. 
  SA∆ =…………………………………………. 
  SB∆ =…………………………………………. 

2. Στους άξονες παριστάνουµε µε Α την αρχή και µε Β το 
τέλος της κίνησης του σώµατος. Αντιστοιχίστε τη 
µεταβολή της θέσης (µετατόπιση) του σώµατος στον 
άξονα µε τις αντίστοιχες τιµές της δεύτερης στήλης: 

 

 
 

3. Από δύο αυτοκίνητα: 
          (Α): διανύει απόσταση ∆xΑ=200m σε χρόνο ∆tA=20s 
          (B): διανύει απόσταση ∆xΒ=120m σε χρόνο ∆tΒ=10s 
 Ποιο κινείται γρηγορότερα; ……………………….. 
 

4. Για τα αυτοκίνητα της προηγούµενης ερώτησης να 
υπολογίσετε το λόγο ∆x/∆t, δηλαδή: 

(Α) ==
∆

∆                

t

x  

(Β) ==
∆

∆                

t

x  

Ποιο έχει τον µεγαλύτερο; ………………………… 
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5. Πως λέγεται το µέγεθος που φανερώνει πόσο γρήγορα 
κινείται ένα σώµα; ……………………………………. 

 
6. Πως συµβολίζεται το παραπάνω µέγεθος; …………… 

 
7. Το παραπάνω µέγεθος ορίζεται από τη σχέση: 

 
 

.................

.................
.............. =  

 
8. Μονάδα του στο ∆ιεθνές σύστηµα (S.I.) είναι: ……… 
 

9. Να µετατρέψετε τα 
h

km
108  σε 

s

m  

 
 
 
 
 
 

10.  ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας όπου φαίνεται η θέση 
ενός κινητού µε τον χρόνο: 

 
t (s) 0 2 4 6 
x (m) 0 4 8 12 

 
 

 Α. Να κάνετε την γραφική παράσταση της θέσης µε 
τον χρόνο. 

 
 

 Β. Να υπολογίσετε την εφαπτοµένη της γωνίας που 
σχηµατίζετε από την γραφική παράσταση: 
 

 ===
                                    

εφφ  

 
 Γ. Ποιο µέγεθος παριστάνει η εφφ στο παραπάνω 
διάγραµµα;   ……………………………………….. 
 
 ∆. Το παραπάνω µέγεθος µεταβάλλεται ή παραµένει 
σταθερό;  …………………………………………… 
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 Ε. Πως θα παρασταθεί γραφικά αυτό το µέγεθος; 

 
 
 Ζ. Το εµβαδόν στο διάγραµµα Ε που σχηµατίζεται 
ποιο µέγεθος παριστάνει; ………………………………. 
 

11.  Έστω το παρακάτω διάγραµµα: 
 

 

 Ποιό από τα δύο κινητά έχει την µεγαλύτερη 
ταχύτητα και γιατί; ……………………………………  
………………………………………………………… 
 
12.  Έστω το παρακάτω διάγραµµα: 
 

 
 
 Ποιο κινητό διανύει µεγαλύτερη απόσταση και 
γιατί; 
 
 
 
 
 
 
 

 


