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                                      Φυσική B Γυμνασίου        

      3
ο
 Διαγώνισμα                

                            Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 

Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Υλη:     Δςνάμειρ 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  Σπανάκη Μαπία 

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

 

Θέμα Α 
Να ςυμπληρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ. 

1. Η βαρυτική …………… που αςκεί η Γη ςε ένα ςώμα ονομάζεται ………….  του ςώματοσ ςτη 

Γη.  

2. Τριβή είναι η …………………  πού αςκείται από ένα ςώμα ςε ένα άλλο όταν αυτά 

βρίςκονται ςε …………….  και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί ωσ προσ το άλλο.   

3. Το βάροσ ενόσ ςώματοσ έχει ……………..  διεύθυνςη και  …………  προσ το κέντρο τησ Γησ. 

4. Η φορά τησ τριβήσ είναι …………  με τη φορά τησ ταχύτητασ  του ςώματοσ όταν αυτό 

ολιςθαίνει. 

            (Μονάδεσ 15) 

Θέμα Β 

Σε ένα ςώμα αςκούνται δύο δυνάμεισ F1= 300 N, F2 = 400 N που ςχηματίζουν μεταξύ τουσ 

γωνία θ. η γωνία θ μπορεί να μεταβάλλεται από 0ο έωσ 180ο. Να ςυμπληρώςετε τα κενά ςτον 

παρακάτω πίνακα.  
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            (Μονάδεσ 15) 

 

Θέμα Γ 

Να υπολογίςεισ το μέτρο και την κατεύθυνςη την ολικήσ δύναμησ που θα δεχθεί ένα ςώμα υπό 

την επίδραςη των δυνάμεων F1 = 5Ν, F2= 5N , F3= 1 N, F4= 2N οι οποίεσ αςκούνται όπωσ ςτο 

ςχήμα.  

                           

(Μονάδεσ 20) 

 

Θέμα Δ 

Ένα ςώμα κινείται πάνω ςε οριζόντιο δάπεδο προσ τα δεξιά, ευθύγραμμα ομαλά. Στο ςώμα 

αςκούνται δύο οριζόντιεσ δυνάμεισ, μία προσ τα δεξιά με μέτρο F1 = 16 N  και μια προσ τα 

αριςτερά με μέτρο F2 = 10 N.  

1) Το έδαφοσ είναι τραχύ ή λείο; Να αιτιολογήςετε την απάντηςη ςασ.  

2)  Αν το έδαφοσ είναι τραχύ, να βρείτε την τριβή.  
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 (Μονάδεσ 30) 

 

Θέμα Ε 

Στο ςώμα του διπλανού ςχήματοσ, που βρίςκεται ςε οριζόντιο δάπεδο, αςκούνται οι δυνάμεισ 

F1 = 5 N, F2 = 7 N  και F3 . Να υπολογίςετε το μέτρο τησ δύναμησ F3  όταν το ςώμα ιςορροπεί.  

 

 

      

            (Μονάδεσ 20) 

 

Απαντάμε ςε όλα τα θέματα  

Διάρκεια εξέταςησ; 2 ώρεσ 

 


