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Ονομαηεπώνςμο:                           Κοπιδάκηρ Γιώπγορ……………………………………........ 

Μάθημα:    Φςζική ΄β γςμναζίος……………………………………… 

Υλη:     Γςνάμειρ-Ρεςζηά…………………………………………… 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  Θεοδόζηρ Εέπβαρ………………………………………....... 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

Θέμα 1: 

 

Σε καθεμία από τισ επόμενεσ προτάςεισ να κυκλώςετε το Σ (ςωςτό) ή το Λ (λάθοσ): 

Α)  Η δύναμη τησ τριβήσ είναι δύναμη επαφήσ  .                                             Σ             Λ 

Β) Οι βαρυτικέσ δυνάμεισ είναι πάντοτε ελκτικέσ.                                         Σ             Λ 

Γ) Το βάροσ μετριέται ςε Kg.                                                                                 Σ             Λ 

Δ) Αντίθετεσ ονομάζουμε τισ δυνάμεισ που έχουν ίδια διεύθυνςη,αντίθετεσ φορέσ και ίςα 

μέτρα.                                                                                                                            Σ              Λ 

Ε) Δύο αντίθετεσ δυνάμεισ που αςκούνται ςε ένα ςώμα έχουν ςυνιςταμένη δύναμη μηδέν.   

                                                                                                                                         Σ               Λ 

ΣΤ) Όςο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα ςώμα τόςο πιο εύκολα επιταχύνει.          

                                                                                                                                        Σ               Λ     

Ζ) Μπορώ να υπολογίςω τη ςυνιςταμένη τησ δράςησ-αντίδραςησ        Σ               Λ.           

Η) Η αντίδραςη τησ κάθετησ δύναμησ Ν είναι το βάροσ.                             Σ                Λ 

 

Θέμα 2: 

 

Σε καθεμία από τισ επόμενεσ προτάςεισ να κυκλώςετε το Σ (ςωςτό) ή το Λ (λάθοσ): 

Α) Όταν πιέζουμε μια πινέζα με το δάχτυλο μασ  , ςε αυτό αςκείται μεγαλύτερη δύναμη από 

ότι αςκεί η πινέζα ςτο χαρτί.                                                                                Σ                    Λ 

Β) Η υδροςτατική πίεςη οφείλεται ςτη βαρύτητα.                                      Σ                    Λ 

Γ) Η υδροςτατική πίεςη εξαρτάται από το προςανατολιςμό τησ επιφάνειασ του ςώματοσ                                 

                                                                                                                                        Σ                    Λ                                                                                                                                                

Δ) Η άνωςη που δέχεται ένα ςώμα εξαρτάται από το βάθοσ που είναι βυθιςμένο το ςώμα,αν 

αυτό είναι βυθιςμένο ολόκληρο.                                                                         Σ                    Λ 

Ε) Η υδροςτατική πίεςη εξαρτάται από το είδοσ του υγρού.                    Σ                    Λ 
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Θέμα 3: 

 

Α) Δηαηππώζηε ηελ αξρή ηνπ Αξρηκήδε. 

Β)Να ππνινγίζεηε ηελ άλωζε πνπ δέρεηαη έλα θηβώηην όγθνπ 0,5 3m  θαη κάδαο 10 Κg όηαλ βπζηζηεί 

ζην λεξό. Δίλνληαη g=10 m/ 2s  θαη ξλεξνπ=1000 Κg/ 3m . 

 

Θέμα 4: 

 

Σώκα κάδαο 2Κg θηλείηαη νξηδόληηα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 4m/s κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο 

νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F=4N θαη ηεο ηξηβήο πνπ αληηηίζεηαη ζηε θίλεζή ηνπ. 

Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα θαη λα ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηνπο. 

Θέμα 5: 

 

Να βρείτε και να γράψετε τισ μονάδεσ μζτρθςθσ των μεγεκϊν τθσ ςτιλθσ Α διαλζγοντασ τισ ςωςτζσ 

από τθν ςτιλθ Β. 

Στήλη Α                              Στήλη Β    

Χρόνοσ                                 m/s 

Βάροσ                                    kg                               

Μάηα                                     N 

Δφναμθ                                  sec 

Ταρύηεηα                               N 

Τριβι                                     Ν 

 

Θέμα 6: 

 

Ζνα μεγάλο φορτθγό και ζνα μικρό αυτοκίνθτο ςυγκροφονται μετωπικά.  

Α) Να ςυγκρίνεισ τισ δυνάμεισ που αςκοφν το ζνα ςτο άλλο κατά τθ ςφγκρουςθ. 

Β)Σε ποιό όχθμα παρατθρείται μεγαλφτερθ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ; 

Να αιτιολογιςεισ τισ απαντιςεισ ςου. 
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Γ) Είναι ςωςτό να ποφμε ότι θ ςυνιςταμζνθ αυτϊν των 2 δυνάμεων είναι μθδζν; 

 

Θζμα 7: 

Να ππνινγίζεηε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε πγξνύ ππθλόηεηαο ξ=1,2g/cm3, ζε βάζνο h=5m.Δίλεηαη 

g=10m/s2. 

 

Θέμα 8: 

Nα εξκελεύζεηε γηαηί : 

Α. ηα ηξαθηέξ έρνπλ θαξδηά ιάζηηρα 

Β. θνιπκπάκε πην εύθνια ζηε ζάιαζζα απ’ όηη ζηελ πηζίλα 

Γ. όηαλ θάλνπκε βνπηηέο καο πνλνύλ ηα απηηά καο. 

 

Θέμα 9: 

Δίλνληαη νη δπλάκεηο 1F =3N θαη 2F =4N. Να ππνινγίζεηε ηε ζπληζηακέλε ηνπο ζηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο: 

A) Αλ έρνπλ ηελ ίδηα θνξά. 

Β) Αλ έρνπλ αληίζεηε θνξά. 

Γ) Αλ είλαη κεηαμύ ηνπο θάζεηεο. 

Να απαντήςετε τα 6 από τα 9 θζματα αλλά οπωςδήποτε τα θζματα 1 και 2 

Χρονική διάρκεια 2 ώρεσ 

Καλή επιτυχία! 

 

 

 

 

 


