
 

 

2ο Διαγώνισμα Β’ Γυμνασίου 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 

Διάρκεια Εξέτασης 2 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Θέμα 1ο  

Α. Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα  

Β. Ποια δύναμη ονομάζεται τριβή; Πότε εμφανίζεται; 

 

Θέμα 2ο  

Α. Τι ονομάζουμε δύναμη; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι δυνάμεις; 

Β. Πάνω σε ένα σώμα που κινείται ασκούνται δυο δυνάμεις ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης 

φοράς που έχουν μέτρα F₁ =15N και F₂=4N.Πόση δύναμη F΄ πρέπει να ασκηθεί στο σώμα 

ώστε η ταχύτητα του να διατηρηθεί σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Θέμα 3ο  

Α. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τις δυνάμεις; Δώστε δυο παραδείγματα. 

Β. Με ποιο όργανο μετράμε την δύναμη; Ποια η μονάδα μέτρησης στο S.I.; 

 

Θέμα 4ο   

Α. Να διατυπώσετε τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα 

Β. Τα αέρια ασκούν στον πύραυλο του σχήματος  δύναμη F=10N, αν αυτή είναι η δράση 

ποια είναι η αντίδραση και ποιο το μέτρο της;  

 

 



 

 

Θέμα 5ο  

Δύο δυνάμεις F₁=8N και F₂=6N είναι κάθετες μεταξύ τους 

α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις 

β) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη τους 

 

Θέμα 6ο  

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

Οι δυνάμεις προκαλούν……………. στην ταχύτητα ή προκαλούν …………………. των σωμάτων 

στα οποία ασκούνται  

Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει ……………….. ή να κινείται ευθύγραμμα και……………….. 

εφόσον δεν ασκείται σε αυτό ……………………. ή η ……………………… των δυνάμεων που 

ασκούνται πάνω του είναι…………….  Η μάζα είναι το μέτρο της …………………… ενός σώματος.  

 

Θέμα 7ο  

 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες ; 

1. Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι πάντα ελκτικές 

2. Λέμε ότι δυο σώματα αλληλεπιδρούν, όταν ασκούνται δυνάμεις μεταξύ τους  

3. Η δύναμη της τριβής είναι δύναμη εξ αποστάσεως  

4. Για να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι μας ενδιαφέρει η σταθερή ταχύτητα  

5. Στη σελήνη η βαρυτική δύναμη είναι μεγαλύτερη από ότι στη Γη 

 

Θέμα 8ο  

Α. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ βάρους και μάζας. 

Β. Ένα σώμα έχει μάζα 10kg. Πόσο βάρος του ασκείται: 

α) Στη Γη 

β) Στον πλανήτη Δία      Δίνονται: Στη Γη: g=10m/s² και Στο Δία : g’=25m/s² 

 



 

 

Θέμα 9ο 

Α. Ένα σώμα  βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι. Η μάζα του σώματος είναι 1kg. Να 

σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να τις υπολογίσετε. 

Β. Να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις των παραπάνω δυνάμεων και να τις υπολογίσετε. 

Δίνεται : g=10m/s² 

 

 

Να απαντήσετε σε έξι(6) από τα εννέα(9) θέματα  

 

 

 


