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                                                                                                            Richard Feynman 
                                                                                                           Nobel Prize in Physics (1965)                                        

   

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

απάντηση. 

ΘΕΜΑ 1 

Να αναφέρεται 3 όργανα με τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 2 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρκάτω προτάσεις: 

α. .............. είναι κάθε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. 

β. Μετρηση είναι η σύγκριση .................... μεγεθών. 

γ. .................... μεγέθη ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούμε για την 

περιγραφή των φυσικών φαινομένων. 

δ. ..................... μέτρησης ονομάζεται ένα μέγεθος το οποίο χρησιμοποιούμε για 

να μετρήσουμε ένα ομοειδές μέγεθος. 

    Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3 

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Φυσικό μέγεθος  Θεμελιώδης μονάδα μέτρησης 

Μήκος ...................(......) 

...................... Χιλιόγραμμο (kg) 

Χρόνος ...................(......) 

 

  Μονάδες 15 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

Α΄ Γυμνασίου 

06/11/2021 

                                               

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physics
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ΘΕΜΑ 4 

α. Να περιγράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθούσατε ώστε να μετρήσετε το 

ύψος σας και τελικά να έχετε σωστή μέτρηση χωρίς λάθη. 

β. Ένας μαθητής έκανε 5 μετρήσεις του ύψους του και οι μετρήσεις του ήταν οι 

παρακάτω.  

 

160 cm, 161 cm, 162 cm, 163 cm, 164 cm 

 

Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των μετρήσεων που πραγματοποίησε ο μαθητής. 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 5 

α. Να γράψετε ποιο είδος ρολογιού πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε 

τη χρονική διάρκεια των παρακάτω γεγονότων. 

i) Ποδοσφαιρικός αγώνας 

ii) Μία διδακτική ώρα 

iii) Αγώνας στίβου 100 m 

iv) Μία πλήρης ταλάντωση εκκρεμούς 

Μονάδες 10 

β. Να γράψετε την ακρίβεια με την οποία δίνονται οι παρακάτω χρόνοι: 

i) 1,2 s 

ii) 1,245 s 

iii) 1,37 s 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 6 

α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

i) Μάζα είναι η ................... ύλης που ....................ένα σώμα. Όργανο 

μέτρησης της μάζας είναι ο .................. ή η ............................ . 

ii) ................ είναι η δύναμη με την οποία έλκει η Γη τα σώματα. Όργανο 

μέτρησης το βάρους είναι το ................................ 

 

β. Να γράψετε τις διαφορές της μάζας με το βάρος. 

Μονάδες 20 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


