
 

 

1ο Διαγώνιςμα Β’ Γυμναςίου 

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 

Διάρκεια Εξέταςησ 2 ώρεσ 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Θέμα 1ο 

Α) Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ 1θσ ςτιλθσ με τθν 2θ ςτιλθ 

 1η Στήλη     2η Στήλη 

 1.Μικοσ     α. kg 

 2.Όγκοσ      β. m 

 3.Χρόνοσ     γ. m² 

 4. Πυκνότθτα     δ. sec 

 5. Εμβαδόν     ε. kg/m³ 

 6. Μάηα     η. m³ 

Β) Ποια από τα παραπάνω μεγζκθ τθσ 1θσ ςτιλθσ είναι κεμελιϊδθ; 

Θέμα 2ο 

Συμπλθρϊςτε τισ λζξεισ που λείπουν από το παρακάτω κείμενο: 

Η κζςθ ενόσ ςϊματοσ κακορίηεται ςε ςχζςθ με ζνα………………  ……………….Φυςικά μεγζκθ τα 

οποία προςδιορίηονται μόνο από ζναν αρικμό ονομάηονται……………………… Αντίκετα τα 

μεγζκθ (όπωσ θ κζςθ) που ο προςδιοριςμόσ τουσ εκτόσ από το ………………………. απαιτεί και 

τθν κατεφκυνςθ ονομάηονται……………………………. Στθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε ςτθν 

κακθμερινι μασ   ηωι ορίηουμε ωσ μζςθ ταχφτθτα το ………………………… του μικουσ τθσ 

διαδρομισ που διινυςε το κινθτό ςε οριςμζνο ……………… προσ το ……………………. αυτό. Η 

ταχφτθτα είναι ………………………. μζγεκοσ και θ μονάδα τθσ ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Μονάδων 

(S.I.) είναι το …………………………………. 

Θέμα 3ο 

Ζνα ςϊμα κινείται ευκφγραμμα ομαλά με ςτακερι ταχφτθτα u=10m/s. 

α. Να γίνει το διάγραμμα ταχφτθτασ – χρόνου 



 

 

β. Να βρεκεί θ μετατόπιςθ του ςϊματοσ από τθν χρονικι ςτιγμι 10s ζωσ τθν χρονικι ςτιγμι 

20s 

 

Θέμα 4ο 

Α. Τι ονομάηουμε πυκνότθτα ενόσ υλικοφ; Ποια είναι θ ςχζςθ (τφποσ) από τθν οποία 

ορίηεται θ πυκνότθτα και θ μονάδα μζτρθςθσ τθσ ςτο S.I.; 

B. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανκαςμζνεσ ; 

1. Η πυκνότθτα ενόσ ςϊματοσ εξαρτάται από το μζγεκοσ του 

2. Τα αζρια ζχουν μικρότερθ πυκνότθτα από τα υγρά 

3. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ πυκνότθτασ ςτο S.I. είναι το 1kg/cm³ 

4. Η πυκνότθτα ανικει ςτα κεμελιϊδθ μεγζκθ 

5. Αν κόψουμε ζνα ςϊμα ςε 2 ίςα κομμάτια, θ πυκνότθτα του κάκε κομματιοφ κα είναι ίςθ 

με τθν πυκνότθτα του αρχικοφ ςϊματοσ  

Θέμα 5ο 

Α. Τι ονομάηουμε τροχιά τθσ κίνθςθσ ενόσ ςϊματοσ; 

Β. Ζνασ δρομζασ ςτίβου διινυςε 100m ςε χρονικό διάςτθμα 10s. Ποια είναι θ μζςθ 

ταχφτθτα του δρομζα ςε m/s και ςε km/h; 

Θέμα 6ο 

Α. Πϊσ γίνεται θ μζτρθςθ του χρόνου και ποια είναι θ κεμελιϊδθσ μονάδα μζτρθςθσ του; 

Β. Ζνασ μακθτισ πιγε από το ςπίτι του ςτο ςχολείο και γφριςε ςε χρόνο 10 λεπτϊν. Αν θ 

απόςταςθ ςπίτι – ςχολείο είναι 600m, ποια θ μζςθ ταχφτθτα του; 

Θέμα 7ο 

Α. Η πυκνότθτα του νεροφ που υπάρχει ςε ζνα ποτιρι είναι ρ=1gr/cm³. Αν αφαιρζςουμε 

από το ποτιρι τθ μιςι ποςότθτα νεροφ, πόςθ κα είναι θ πυκνότθτα του νεροφ που κα 

απομείνει; (εξιγθςθ) 

Β. Η πυκνότθτα του χρυςοφ είναι 19gr/cm³. Ζνα δαχτυλίδι ζχει m=28,5grκαι όγκο 1,5cm³. 

Να εξθγιςετε αν το δαχτυλίδι είναι χρυςό. 

Θέμα 8ο 

Α. Σε μια ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ θ ςχζςθ μεταξφ των μεγεκϊν ταχφτθτα (u), μετατόπιςθ 

(Δχ) και χρονικό διάςτθμα (Δt) είναι: 



 

 

1) u=Δχ×Δt 2. u=Δχ/Δt 3. u=Δt/Δχ 4. Δt=u×Δχ 

Β. Τθ χρονικι ςτιγμι t₁=3s ζνα όχθμα που κινείται με ςτακερι ταχφτθτα περνά από τθν 

κζςθ χ₁=25m και τθ χρονικι ςτιγμι t₂=8s περνά από τθ κζςθ χ₂=55m. Να βρείτε τθν 

ταχφτθτα του οχιματοσ. 

Θέμα 9ο 

Α. Να προςδιορίςετε τθν κζςθ των ςθμείων A,B,C,D και Ε με ςθμείο αναφοράσ το Ο. 

 

Β. Να υπολογίςετε τθν μετατόπιςθ ενόσ αντικειμζνου που ξεκινά από το ςθμείο Β και 

καταλιγει ςτο ςθμείο E. 

Γ. Να υπολογίςετε τθν μετατόπιςθ ενόσ αντικειμζνου που ξεκινά από το ςθμείο D και 

καταλιγει ςτο ςθμείοA. 

 

 

Να απαντήςετε ςε έξι(6) από τα εννέα(9) θέματα  

 

 

 


