
 

  
 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

B΄ 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 Α 

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι επιστημονικά σωστές: 

α) Δυο σώματα αλληλεπιδρούν όταν ασκούν ………….. το ένα στο άλλο 

β) Οι δυνάμεις προκαλούν ………… στην ταχύτητα των σωμάτων στα οποία 

ασκούνται. Οι δυνάμεις προκαλούν …………… των σωμάτων στα οποία 

ασκούνται. 

γ) Η δύναμη είναι ……… μέγεθος και την παριστάνουμε μ’ ένα …………. που 

έχει την …............. της δύναμης . 

δ) Για να μελετήσουμε τις δυνάμεις, τις κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες. 

Δυνάμεις που ασκούνται κατά την …………..δυο σωμάτων και δυνάμεις που 

ασκούνται από …………… 

ε) Σε κάθε τόπο το βάρος έχει τη διεύθυνση της ................... της Γης και φορά προς 

το .................... της. Η διελυθυνση της ........................ της Γης στο συγκεκριμένο 

τόπο ονομάζεται .......................... του τόπου. 

  Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε τις μονάδες μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I) για τα 

ακόλουθα μεγέθη: α. Μήκος, β. Μάζα, γ. Χρόνος, δ. Πυκνότητα, ε. Ταχύτητα 

Μονάδες 10 

Β2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες 

γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ για τις 

σωστές προτάσεις και το γράμμα Λ για τις λανθασμάνες. 

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


 

  
 

α. Ο όγκος είναι θεμελιώδες μέγεθος. 

β. Το εμβαδόν είναι παράγωγο μέγεθος. 

γ. Σώμα με μεγάλη μάζα έχει και μεγάλη πυκνότητα. 

δ. Όταν μία σιδερένια βέργα την κόψουμε στη μέση, τότε η πυκνότητα κάθε 

κομματιού της θα είναι η μισή της πυκνότητας της βέργας. 

ε. Το λίτρο είναι μονάδα όγκου του S.I. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Αν F1 = 4N και F2 = 3N να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων αυτών σε κάθε 

μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της συνισταμένης 

των δυνάμεων στο τετράδιό σας. 

 

  Μονάδες 9 

Γ2. Σε ένα σώμα που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκούνται τρεις δυνάμεις, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 

                                   3F                           1F  

                                                                        2F  

Για ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

α. F1=8 N, F2=6 N, F3=2 N 

β. F1=8 N, F2=2 N, F3=6 N 

γ. F1=14 N, F2=2 N, F3=16 N 

δ. F1=3 N, F2=7 N, F3=4 N 

Μονάδες 8 

Γ3. Στο σώμα του σχήματος ασκούνται τρεις δυνάμεις για τις οποίες γνωρίζουμε ότι  

F1 = 4 Ν, F2 = 3 N. 

                                                             1F  

                           3F                                             2F  

Αν το σώμα παραμένει ακίνητο, να βρεθεί το μέτρο της F3. 

    Μονάδες 8 

 



 

  
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Ένα αυτοκίνητο διανύει διάστημα S = 50m σε 10 sec. Να βρείτε τη μέση 

ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

Μονάδες 10 

Δ2. Ένα μηχανάκι κινείται με ταχύτητα υ = 30 m/s. Να βρείτε το διάστημα που 

διανύει το μηχανάκι σε 5 sec. 

Μονάδες 15 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


