
 

 

4ο Διαγώνισμα Β’ Γυμνασίου 

Κυριακή 24 Απριλίου 2016 

Διάρκεια Εξέτασης 2 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

 

Θέμα 1ο  

Α. Να κάνετε την αντιστοίχιση των φυσικών μεγεθών της πρώτης στήλης με τις μονάδες 

μέτρησης στο S.I. της δεύτερης στήλης, γράφοντας στη κόλλα σας τους συνδυασμούς 

γραμμάτων και αριθμών. 

  Φυσικά Μεγέθη   Μονάδες Μέτρησης 

1. Μάζα    α. second 

2. Άνωση    b.kg/ 3m  

3. Μετατόπιση   c. Joule 

4. Ταχύτητα    d. m 

5. Πυκνότητα    e. m² 

6. Πίεση    f. m/s 

7. Χρόνος    g. m/s² 

8. Επιτάχυνση βαρύτητας  h. kg 

9. Έργο    i. Newton 

10. Εμβαδόν    j. Pascal 

Β. Ποια από τα παραπάνω μεγέθη είναι διανυσματικά; 

 

Θέμα 2ο  

Ένα σώμα (1) μάζας m₁=1kg κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου 40m/s ενώ ένα άλλο 

σώμα (2) μάζας m₂=4kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 72km/h. 

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντηση σας. 

α) Το σώμα 1 κινείται πιο γρήγορα από το σώμα 2. 

β) Το σώμα 2 κινείται πιο γρήγορα από το σώμα 1. 

γ) Τα σώματα κινούνται με την ίδια ταχύτητα  



 

 

Β. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντηση σας. 

α) Η συνισταμένη των δυνάμεων και στα δυο σώματα είναι μηδέν  

β) Το σώμα 2 δέχεται μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη από το σώμα 1. 

γ) Το σώμα 1 δέχεται μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη από το σώμα 2. 

Γ. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντηση σας. 

α) Το σώμα 1 έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από το σώμα 2. 

β) Το σώμα 2 έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από το σώμα 1. 

γ) Τα σώματα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια 

 

Θέμα 3ο  

Αν 1F =6N, 2F =8N και 3F =2N να υπολογίσετε την συνισταμένη δύναμη στις παρακάτω 

περιπτώσεις. 

 

 

Θέμα 4ο   

Α. Να αναφέρετε τέσσερις διαφορές ανάμεσα στη μάζα και στο βάρος. 

Β. Ένας καθηγητής σας έχει μάζα 100kg και βάρος 980N. Ποιό μέγεθος θα αλλάξει και ποιο 

θα παραμείνει το ίδιο αν τον μεταφέρουν στη Σελήνη;  

 

Θέμα 5ο  

Α. Να διατυπώσετε τον 1ο Νόμο του Νεύτωνα 

Β. Τι ονομάζεται αδράνεια;  



 

 

Γ. Είμαστε συνοδηγοί σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Ξαφνικά σε ένα 

φανάρι ο οδηγός φρενάρει απότομα. Πώς αντιδρά το σώμα στην αλλαγή της ταχύτητας και 

γιατί; 

 

Θέμα 6ο  

Ένα σώμα έχει μάζα 5kg και κινείται σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Κάποια στιγμή ασκείται 

οριζόντια δύναμη F=30N 

Α. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 

B. Να υπολογίσετε το έργο κάθε δύναμης που ασκείται στο σώμα, αν αυτό υπό την 

επίδραση της οριζόντιας δύναμης μετατοπίζεται κατά 15m. 

 

Θέμα 7ο  

Να μεταφέρετε στο τετράδιο τον αριθμό της πρόταση και δίπλα ένα Σ αν είναι σωστή ή ένα 

Λ αν είναι λανθασμένη 

1. Σύμφωνα με την αρχή του Pascal κάθε μεταβολή της πίεσης σε σημείο ακίνητου 

υγρού, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του  

2. Μια εφαρμογή της αρχής του Pascal έχουμε στο πλύσιμο των δοντιών μας  

3. Σε μια υδραυλική αντλία η πίεση πολλαπλασιάζεται  

4. Σε μια υδραυλική αντλία η δύναμη διατηρείται σταθερή  

 

Θέμα 8ο  

Ένας δύτης βρίσκεται σε βάθος h=20m στη θάλασσα. Αν ρ=1020 kg/ 3m , g=10 m/s² 

Α. Να υπολογίσετε την υδροστατική πίεση που δέχεται ο δύτης  

Β. Αν ο δύτης στο βάθος των 20m ανοίξει τα πόδια και τα χέρια του θα αλλάξει η 

υδροστατική πίεση που δέχεται; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Θέμα 9ο 

Ένας άνθρωπος έχει μάζα m=50kg και ετοιμάζεται να ανέβει μια σκάλα. 

Α. Πόσο είναι το βάρος του; 



 

 

Β. Αν το ύψος όλης της σκάλας είναι h=0,8m, πόση δυναμική ενέργεια θα έχει ως προς το 

έδαφος όταν θα ανέβει τη σκάλα; 

Γ. Πόση δυναμική ενέργεια θα έχει όταν ανέβει τη σκάλα ως προς το 1ο σκαλοπάτι, αν το 

ύψος κάθε σκαλοπατιού είναι 0,2m; 

Δίνετε : g=10m/s² 

        Καλή Επιτυχία!!!! 

 

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

 

 

 


