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Ολνκαηεπώλπκν:                           ……………………………………………………………… 

Ηκεξνκελία:……………………………………………………………… 

Μάζεκα:    Φπζηθή Β Γπκλαζίνπ 

Υιε:     Κεθ1: Δηζαγσγή, Κεθ2: Κηλήζεηο & Κεθ3: Γπλάκεηο 

Δπηκέιεηα δηαγσλίζκαηνο:  Μπαινπθίδεο Σπύξνο 

Αμηνιόγεζε:    ……………………………………………………………… 

 

 

1. Να θάλεηε ηελ αληηζηνίρηζε ζην γξαπηό ζαο : 

 

 

 

 

(1) Μάδα 

(α) κολόκεηρο κέγεζος. 

 

(β) δηαλσζκαηηθό κέγεζος. 

 

(γ)µκολάδακέηρεζες : 1Kg. 

 

 

 

(2)Βάρος 

(δ) ζηο δηάζηεκα γίλεηαη 0. 

 

(ε) είλαη κέηρο ηες αδράλεηας. 

 

(ζη)ζηελ Σειήλε είλαη όζο θαη ζηελ Γή. 

 

 

2. Γίπια ζηηο ζσζηέο πξνηάζεηο γξάςηε ην γξάκκα Σ θαη δίπια ζηηο ιάζνο ην γξάκκα Λ. 

α.Έλα ζώκα ζηο οποίο αζθούληαη 3 δσλάκεης ηζορροπεί αλ ε ζσληζηακέλε ηωλ δσο είλαη  

          αληίζεηε ηες ηρίηες. 

β.   Η αδράλεηα είλαη δύλακε. 

γ.   Η δράζε θαη ε αληίδραζε δίλοσλ ζσληζηακέλε κεδέλ. 

δ.   Όηαλ ε ζσλοιηθή δύλακε ποσ αζθείηαη ζε έλα ζώκα είλαη κεδέλ, ηόηε  ασηό ηζορροπεί ή  

          θηλείηαη εσζύγρακκα οκαιά.  

ε.Έλα ζηδερέληο θαρθί έτεη κηθρόηερε πσθλόηεηα από έλα ζηδερέληο ηραπέδη.   

 

3.Να γξάςεηε ηνλ πξώην θαη ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα. 

 



 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

  

4. Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ θπζηθά κεγέζε ζε κνλόκεηξα ή δηαλπζκαηηθά θαη λα γξάςεηε 

ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπο : 

κάδα,  όγθος,  πσθλόηεηα,  ζέζε,  κεηαηόπηζε,  τροληθό δηάζηεκα,  κέζε ηατύηεηα,  δύλακε,  βάρος. 

 

5. Σε έλα ζώκα αζθνύληαη δπν δπλάκεηο µε κέηξα F1 =6Ν θαη F2 =8Ν. Πόζε είλαη ε ζπλνιηθή 

δύλακε (ζπληζηακέλε) πνπ αζθείηαη ζην ζώκα όηαλ νη δπν δπλάκεηο έρνπλ: 

α) ίδηα θαηεύζσλζε, 

β) αληίζεηε θαηεύζσλζε, 

γ) ζτεκαηίδοσλ γωλία 90
ο
. 

 

6. Έλα βηβιίν βάξνπο 100 Ν ηζνξξνπεί πάλσ ζ’ έλα ηξαπέδη.  

α) Να ζτεδηάζεης ηης δσλάκεης ποσ αζθούληαη ζηο θηβώηηο θαη λα σποιογίζεης ηα κέηρα ηοσς.  

β) Να σποιογίζεης ηο κέηρο ηες δύλακες ποσ αζθεί ηο θηβώηηο ζηο ηραπέδη θαη λα ηε ζτεδηάζεης. 

 

7. Γπν παηδηά ηξαβνύλ έλα θηβώηην πξνο ηα δεμηά κε δπλάκεηο F1 =60Ν θαη F2 =120Ν. Άιια δπν 

ην ηξαβνύλ πξνο ηα αξηζηεξά κε δπλάκεηο F3 =75Ν θαη F4 .  

α) Να ζτεδηάζεηε ηο ζτήκα. 

β) Να βρεζεί ε F4 ώζηε ηο θηβώηηο λα κέλεη αθίλεηο.  

γ) Να βρεζεί ε F4 ώζηε ηο θηβώηηο λα θηλείηαη κε ζηαζερή ηατύηεηα κέηροσ 25 m/s. 

 

8. Να γίλνπλ νη κεηαηξνπέο: 

α) 72 km/h ζε m/s. 

β) 20 g/dm
3
 ζε kg/m

3
. 

γ) 45cm
2
  ζε  m

2
. 

 

9.Έλα θηβώηην πνπ έρεη βάξνο Β = 20 Ν είλαη αθίλεην πάλσ ζην δάπεδν. Αζθνύκε ζην θηβώηην 

µία νξηδόληηα δύλακε F = 10Ν µε θνξά πξνο ηα δεμηά, αιιά απηό παξακέλεη αθίλεην . 

α) Να θάλεηε ηο ζτήκα ζηελ θόιια ζας θαη λα ζτεδηάζεηε ηης δύο ασηές δσλάκεης . 

β) Ποηες άιιες δσλάκεης αζθούληαη ζηο θηβώηηο ; Να ζτεδηάζεηε θαη ηης δσλάκεης ασηές ζηο ίδηο 

ζτήκα θαη λα σποιογίζεηε ηα κέηρα ηοσς. 


