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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ : B΄ Γυμνασίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2022 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σηµειώστε στο γραπτό σας «Σωστό» ή «Λάθος» για κάθε µία από τις παρακάτω 

προτάσεις: 

α) Η υδροστατική πίεση ασκείται μόνο στον πυθμένα ενός δοχείου που περιέχει 

κάποιο υγρό. 

β) Ένα σώμα που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό δέχεται πίεση σε κάθε σημείο της 

επιφάνειάς του. 

γ) Η υδροστατική πίεση σε βάθος 3 m στη θάλασσα και σε μία πισίνα με γλυκό νερό 

είναι η ίδια. 

δ) Ένα σώμα δέχεται άνωση από ένα υγρό μόνο στην περίπτωση που είναι ολόκληρο 

βυθισμένο σε αυτό. 

ε) Το μέτρο της άνωσης ισούται με το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα. 

Μονάδες 10 

A2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

1. Η υδροστατική πίεση σε ένα υγρό:

α) αυξάνει ανάλογα με το βάθος.

β) παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από το βάθος. 

γ)  αυξάνει αντιστρόφως ανάλογα με το βάθος. 

2. Δύο υγρά έχουν πυκνότητες ρ1 και ρ2 = 3ρ1. Επομένως, στο ίδιο βάθος (h)

και στον ίδιο τόπο η υδροστατική πίεση του πρώτου θα είναι:

α)  ίση με του δεύτερου.

β)  τριπλάσια του δεύτερου.

γ)  τρεις φορές μικρότερη του δεύτερου.

δ)  εννιά φορές μικρότερη από του δεύτερου.

3. Η άνωση που δέχεται ένα σώμα που βρίσκεται βυθισμένο κατά μέρος ή εξ

ολοκλήρου μέσα σε ένα υγρό εξαρτάται από:

α)  το συνολικό όγκο του υγρού.

β)  τη μάζα του υγρού.

γ)  τη μάζα του σώματος.

δ)  την πυκνότητα του υγρού.

ΘΕΜΑ Β 

Μονάδες 15 

Β1. Ένα σώμα έχει εμβαδό βάσης 2m
2 

και το βάρος του είναι 2000Ν. Πόση πίεση

ασκεί στο έδαφος; 

Μονάδες 10 
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Β2. Ένα σώμα έχει όγκο V = 40 m
3
. Το σώμα επιπλέει σε υγρό πυκνότητας  

ρ = 100 kg/m
3
 με τον μισό του όγκο βυθισμένο. Να υπολογίσετε:  

 

(α) την άνωση που δέχεται το σώμα από το νερό. 

Μονάδες 7 

(β) το βάρος του σώματος. 

Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ Γ 

 
Γ1. Ένα σώμα μετατοπίζεται κατά x = 5 m από μία δύναμη μέτρου F = 10 N η οποία 

έχει την ίδια φορά με την κατεύθυνση κίνησης του σώματος. Να υπολογίσετε το έργο 

της δύναμη αυτής για την μετατόπιση x. 

Μονάδες 8 

Γ2. Το σώμα του σχήματος, μάζας m = 30 kg, κινείται με σταθερή ταχύτητα στο 

οριζόντιο επίπεδο. Η δύναμη F έχει μέτρο 20 Ν. Δίνεται: g = 10m/s
2

 

 

  

 

(α) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε όλες τις δυνάμεις. 

Μονάδες 5 

(β) Για μετατόπιση του σώματος κατά x = 2 m να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, 

της τριβής Τ, του βάρους w και της κάθετης αντίδρασης Ν. 

Μονάδες 12 

Δίνεται: g = 10m/s
2

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σε μια πισίνα με οριζόντιο πυθμένα το ύψος του νερού είναι h = 5 m. Αν 

γνωρίζεται ότι η πυκνότητα του νερού είναι ρ = 1000 kg/m
3
 και η επιτάχυνση της 

βαρύτητας g = 10 m/s
2

, να υπολογίσετε την πίεση σε ένα σημείο του πυθμένα της 

πισίνας. 

Μονάδες 8 

Δ2. Αν ο πυθμένας της πισίνας έχει εμβαδόν A = 25 m
2
 να υπολογίσετε τη δύναμη που 

δέχεται από το νερό. 

Μονάδες 8 

Δ3. Εάν αδείασουμε το μισό νερό από την πισίνα με αποτέλεσμα το νέο ύψος του 

νερού να είναι το μισό του αρχικού, να βρείτε τη νέα πίεση που δέχεται ο πυθμένας 

της. 

Μονάδες 9 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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