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Κεφάλαιο 2 - Κίνηςη 

1. Ζνα κινητό ςϊμα κινείται ευθφγραμμα ξεκινϊντασ από τη θζςη x1 = +3 m μζχρι τη θζςη x2 = -3 m. Να 

βρείτε τη μετατόπιςή του. 

2. Ζνα αυτοκίνητο ξεκινά ζνα ταξίδι από την πόλη Α ςε μια άλλη πόλη Β που απζχει 30 Km και φτάνει 

ςε χρόνο 0,5 h (μιςή ϊρα). Εκεί ςταματά για 15 λεπτά και ςτη ςυνζχεια πηγαίνει ςε μια άλλη πόλη Γ που 

απζχει από τη Β απόςταςη 42 Κm, όπου φτάνει μετά από ακόμα 15 λεπτά. Να υπολογίςετε τη μζςη 

ταχφτητα του αυτοκινήτου ςε Κm/h και ςε m/sec. 

3. Ζνα κινητό ςϊμα διανφει μια απόςταςη S = 200 m κινοφμενο με ταχφτητα υ = 4 m/sec.  

a. Να βρείτε για πόςο χρονικό διάςτημα αυτό κινείται;  
b. Αν η ταχφτητα του γίνει η μιςή, πόςο διάςτημα θα διανφςει ςτον ίδιο με πριν χρόνο; 

4. Ζνα κινητό εκτελεί ευθφγραμμη κίνηςη, ξεκινϊντασ από το ςημείο Α, πηγαίνοντασ ςτο Β και 

καταλήγοντασ ςτο Γ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχήμα. 

 

a. Να υπολογίςετε το διάςτημα S από το Α ςτο Γ. 
b. Να υπολογίςετε τη μετατόπιςή του Δx από το A ςτο Γ 
c. Αν η κίνηςη διήρκεςε 2 sec, να βρείτε την μζςη ταχφτητά του. 

 
5. Ζνασ λαγόσ κινείται με ταχφτητα υ1 = 2 m/sec, ξεκινϊντασ από τη φωλιά του μζχρι το κοντινό 

ποτάμι. Η χρονική διάρκεια τησ κίνηςήσ του είναι t = 20 sec.  

Πόςο χρόνο θα χρειαςτεί μια χελϊνα για να καλφψει την ίδια απόςταςη, εάν κινείται με ταχφτητα  

υ2 = 0,5 m/sec; 

6. Δφο αυτοκίνητα ξεκινοφν ταυτόχρονα από δφο πόλεισ Α και Β οι οποίεσ απζχουν μεταξφ τουσ 

απόςταςη S = 200 Km, με ταχφτητεσ 100 Κm/h και 120 Κm/h, αντίςτοιχα. Να βρείτε πόςη απόςταςη θα 

απζχουν μεταξφ τουσ, μετά από 0,5h κίνηςησ, αν 

a. Κινοφνται με ίδια κατεφθυνςη 

b. Κινοφνται με αντίθετη κατεφθυνςη 
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