
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

 

1. Δύο 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      

𝑥𝐴 = 6𝑡 (𝑆. 𝐼. )  και  𝑥𝐵 = 2𝑡2 (𝑆. 𝐼.) αντίστοιχα.  

 

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. 

 

2. Ένα κινητό διέρχεται τη χρονική στιγμή 𝑡𝜊 = 0 από τη θέση 𝜒𝜊 = 0 ενός 

προσανατολισμένου άξονα Οx, κινούμενο κατά μήκος του άξονα και προς τη θετική 

του φορά. Η εξίσωση της θέσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο είναι της 

μορφής, 𝜒 = 5𝑡 + 2𝑡2 (S.I.).  

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή 𝑡 = 5 𝑠, είναι ίσο με:  

α) 5 m/s   β) 25 m/s  γ) 10 m/s 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

 

 

3. Ένα κιβώτιο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο που ταυτίζεται με οριζόντιο 

άξονα x΄x. Τη χρονική στιγμή 𝑡𝜊 = 0 το κιβώτιο διέρχεται από τη θέση 𝜒𝜊 = 0  του 

άξονα κινούμενο προς τη θετική φορά. Η εξίσωση της θέσης του κιβωτίου σε 

συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής, 𝜒 = 5𝑡 + 8𝑡2 (S.I.) για t≥0. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή 𝑡 = 2 𝑠 , είναι ίσο με:  

α) 13 m/s   β) 42 m/s  γ) 37 m/s 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός 

προσανατολισμένου άξονα x΄x, δίνεται σε κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση       

𝜒 = 5 𝑡 ( 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. 

 

 


