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 Νίκοσ Αναςταςάκησ 
 

Η κίνηςη με ςταθερή ταχύτητα 

Περίγραμμα 

 

 

Σκοποί – Στόχοι 

 Να αντιλθφκοφν τθν ζννοια τθσ ςτακερισ (κατά μζτρο) ταχφτθτασ και να τθν ςυνδζςουν 

με το είδοσ τθσ κίνθςθσ  

 Να μποροφν να υπολογίςουν τθν ταχφτθτα ενόσ  αντικειμζνου και να προβλζψουν τθν 

μετατόπιςθ του.   

 Να μποροφν να καταςκευάςουν το διάγραμμα τθσ μετατόπιςθσ κζςθσ με τον χρόνο  

 

 

Εργαςτηριακή Διαδικαςία  

 Για τθν αναπαράςταςθ τθσ κίνθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ζνα παιδικό αμαξάκι 

/ τραινάκι μπαταρίασ.   

 Για τισ μετριςεισ χρθςιμοποιοφμε ζναν χάρακα και ζνα χρονόμετρο/ρολόι/κινθτό.   

 Εναλλακτικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν προςομοιϊςεισ κίνθςθσ 

http://ekfe.chan.sch.gr/Lykeio/simPhys.html
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 Σελίδα 1 
 

Η κίνηςη με ςταθερή ταχύτητα 

Φύλλο Εργαςίασ 

1. Στισ παρακάτω εικόνεσ, ζνα από τα δφο οχιματα κινείται με ςτακερι ταχφτθτα. Ποιο νομίηεισ 

ότι είναι αυτό;  

     

 

 

 

 

                                         (Α)                                                                      (Β) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Μπορείσ να αιτιολογιςεισ τθν επιλογι ςου;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Δϊςε κάποιο άλλο παράδειγμα κίνθςθσ με ςτακερι ταχφτθτα.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Παρατιρθςε τθν κίνθςθ που εκτελεί το αμαξάκι του πειράματοσ. Με ποια από τισ δφο 

προθγοφμενεσ κινιςεισ κα τθν παρομοίαηεσ;   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Χρθςιμοποιϊντασ τον χάρακα και το ρολόι/χρονόμετρο μζτρθςε τθν απόςταςθ που διανφει 

ςε χρόνο Δt1 = 2sec,   Δt2 = 4sec, Δt3 = 8sec 

 

Δx1 =  …………………………  Δx2 =  ………………………… Δx3 =  ………………………… 

 

6. Υπολόγιςε τθν ταχφτθτα που ζχει το αμαξάκι ςτα προθγοφμενα χρονικά διαςτιματα, από τθν 

ςχζςθ v = Δx/Δt   

v1 = ……  v2 = ……  v3 = …… 

Σχόλιο [e1]: Το αμαξάκι κάνει 
ευκφγραμμθ και καμπυλόγραμμθ κίνθςθ 
(δεμζνο ςε ζνα κορδόνι…) 

Σχόλιο [e2]: Γίνεται ςυηιτθςθ για τισ 
τιμζσ που προζκυψαν (ςτακερζσ;…) 



  
                                     

 
   Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Γυμναςίου                                
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7. Πόςθ απόςταςθ πιςτεφεισ ότι διζνυςε ςε χρόνο 1 sec; 

 

Δx = …………………………………. 

 

8. Μπορείσ να προβλζψεισ τθν μορφι που κα ζχει θ γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ του ςε 

ςχζςθ με τον χρόνο;  

                               (Α)                                                                                      (Β) 

 

9. Πόςθ απόςταςθ κα ζχει διανφςει ςε χρόνο Δt2 = 16s;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Αν θ ταχφτθτα δεν παρζμενε ςτακερι, κα μποροφςεσ να προβλζψεισ πόςθ απόςταςθ κα ζχει 

διανφςει ςε χρόνο 16s;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Χρθςιμοποίθςε τισ προθγοφμενεσ μετριςεισ/αποτελζςματα και φτιάξε το διάγραμμα τθσ 

μετατόπιςθσ του με τον χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Με τθν βοικεια του διαγράμματοσ που ζφτιαξεσ, υπολόγιςε πόςθ απόςταςθ κα ζχει διανφςει 

ςε 10sec.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Σχόλιο [e3]: Μπορεί να γίνει και  
παρουςίαςθ ςχετικϊν προςομοιϊςεων, 
και να ςυγκρικοφν τα διαγράμματα   
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13. Με ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ ςυμφωνείσ;   

Α.  Σε μία κίνθςθ που γίνεται με ςτακερι ταχφτθτα, το αντικείμενο ςε ίςουσ χρόνουσ διανφει 

ίςεσ αποςτάςεισ. 

Β. Σε κάκε κίνθςθ, το αντικείμενο διανφει ςε ίςουσ χρόνουσ ίςεσ αποςτάςεισ. 

Γ. Μια κίνθςθ όπου θ ταχφτθτα παραμζνει ςτακερι, λζγεται ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ.    

Δ. Στθν ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ μποροφμε να υπολογίςουμε τθν απόςταςθ που διανφει το 

αντικείμενο, χρθςιμοποιϊντασ τθν εξίςωςθ:  Δx = υ.Δt    

Δ. Σε κάκε κίνθςθ, μποροφμε να υπολογίςουμε τθν απόςταςθ που διανφει το αντικείμενο, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν εξίςωςθ:  Δx = υ.Δt    

 

 


