
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

Α΄ Γυμνασίου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/01/ 2022                                                            

                                                                                                                           Richard Feynman 
                                                                                                           Nobel Prize in Physics (1965)                                        

   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του θέματος και δίπλα από αυτόν την 

απάντηση. 

ΘΕΜΑ 1 

α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i) ...................... είναι η δύναμη με την οποία ................. η Γη τα σώματα. 

ii) Μάζα είναι η .....................  ύλης που ............................. ένα σώμα. 

β. Να γράψετε τις διαφορές του βάρους με τη μάζα ενός σώματος. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 2 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα τον λατινικό 

αριθμό της πρότασης που της συμπληρώνει. 

1) Το βάρος ενός σώματος μπορεί να είναι 

i. 30 Ν (νιούτον) παντού στο σύμπαν  

ii. 30 Ν σε έναν τόπο πάνω στη Γη, αλλά διαφορετικό σε άλλα σημεία τού σύμπαντος 

iii. 30 kg (χιλιόγραμμα)  

2) Μια σιδερένια μπάλα ζυγίζει 1 kg και μια μπάλα από βαμβάκι ζυγίζει 2 kg. 

i. Περισσότερη ύλη περιέχει η σιδερένια μπάλα. 

ii. Περισσότερη ύλη περιέχει η μπάλα από βαμβάκι.  

iii. Με βάση αυτά τα δεδομένα δε γνωρίζουμε ποια μπάλα περιέχει περισσότερη ύλη.  

3) Όταν απαντάμε ότι ζυγίζουμε 50 kg, η σωστή ερώτηση είναι  
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i. ποιο είναι το βάρος μας κοντά στη Γη.  

ii. ποια είναι η μάζα μας παντού στο σύμπαν.  

iii. πόσο μεγάλο είναι το σώμα μας.  

4) Το βάρος ενός σώματος πολύ μακριά από τη Γη είναι μηδέν. Η μάζα του είναι  

i. μηδέν πολύ μακριά στη Γη και μηδέν κοντά στη Γη.  

ii. μηδέν πολύ μακριά στη Γη και διαφορετική από μηδέν κοντά στη Γη.  

iii. διαφορετική από μηδέν παντού στο σύμπαν.  

5) Το βάρος ενός σώματος εκφράζει  

i. το πόσο δυνατά το έλκει η Γη. 

ii. το πόσο δύσκολα αλλάζει η ταχύτητά του.  

iii. το πόση ύλη περιέχει.  

6) Το βάρος ενός σώματος είναι  

i. δύναμη.  

ii. ενέργεια.  

iii. η μάζα του.  

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 3 

Να αναφέρεται ένα όργανο μέτρησης για κάθε ένα από τα παρακάτω μεγέθη: 

α. Μήκος 

β. Χρόνος 

γ. Μάζα 

δ. Θερμοκρασία 

 

    Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 4 

5 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μετρήσανε το μήκος ττης έδρας διδασκάλίας και 

βρήκανε τις παρακάτω μετρήσεις. 

 

98 cm, 99 cm, 100 cm, 101 cm, 102 cm 

Ποια είναι η τιμή που θα αναφέρουν στον καθηγητή τους ως σωστή και γιατί; 

  Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ 5 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μάζες που κρεμάσαμε στην άκρη ενός ελατηρίου 

και οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις του ελατηρίου. Να συμπληρώσετε τον πίνακα. 



 

 

Μάζα (kg)  Επιμήκυνση ελατηρίου (cm) 

5 10 

10  

 30 

55  
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


