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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

B΄ Γυμνασίου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/02/ 2022             

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

απάντηση. 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με συμπληρωμένα τα 

κενά: 

α. Στη γλώσσα των μαθηματικών η πίεση δίνεται από την σχέση ...................., όπου F 

είναι η .................... που ασκείται .................... σε επιφάνεια εμβαδού Α. Όπως 

φαίνεται από τον ορισμό της πίεσης, η .................... είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο 

.................... είναι η δύναμη που ασκείται κάθετα σε μία .................... και όσο 

.................... είναι το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. 

β. Η υδροστατική πίεση που ασκείται σε ένα σώμα το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα 

υγρό δίνεται από τον τύπο ...................................., όπου ........ η πυκνότητα του υγρού, 

............ η επιτάχυνση της βαρύτητας και  ............. το βάθος στο οποίο βρίσκεται το 

σώμα κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. 

Μονάδες 10 

Α2. Σηµειώστε στο γραπτό σας «Σωστό» ή «Λάθος» για κάθε µία από τις παρακάτω 

προτάσεις: 

α. Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αλλάζουν την κινητική τους κατάσταση . 

β. Όταν ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα ισορροπεί. 

γ. Για να ισορροπεί ένα σώµα πρέπει οπωσδήποτε να µην ασκούνται δυνάµεις σε 

αυτό. 

δ. Δύο δυνάμεις οι οποίες έχουν σχέση δράσης αντίδρασης ασκούνται στο ίδιο σώμα. 

ε. Δύο δυνάμεις οι οποίες έχουν σχέση δράσης αντίδρασης έχουν την ίδια 

κατεύθυνση. 

Μονάδες 15 

Μarie Curie 

Βραβείο Nobel  

Φυσικής (1903)  

και βραβείο Nobel 

Χημείας (1911) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφέρετε 4 βασικές διαφορές μεταξύ βάρους και μάζας. 

Μονάδες 10 

B2. Το σώμα στο παρακάτω σχήμα έχει μάζα m = 20 kg και είναι ακίνητο. Να 

σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.  

Δίνεται g = 10 m/s
2
. 

 

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

    Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Δ 

Το δοχείο του σχήματος περιέχει νερό πυκνότητας 
31 /g cm   με ύψος h = 3m. Ο 

πυθμένας του δοχείου έχει εμβαδό A = 0.3 m
2
. Αν είναι 

210 /g m s να υπολογίσετε: 

 

Δ1. Την πυκνότητα του νερού σε 
3/kg m . 

Μονάδες 7 

Δ2. Την υδροστατική πίεση σε Pa σε ένα σημείο του πυθμένα του δοχείου. 

Μονάδες 9 

Δ3. Τη δύναμη που δέχεται ο πυθμένας του δοχείου από το νερό. 

Μονάδες 9 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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