
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

5/11/2022 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι επιστημονικά σωστές. 

1. Τα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή ενός φυσικού …………. λέγονται 

…………….. μεγέθη. 

2. Μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους είναι η ……………. του με ένα ομοειδές μέγεθος 

που το ονομάζουμε …………….. μέτρησης. 

3. Για το μήκος θεμελιώδης μονάδα μέτρησης είναι το ……………, για τον χρόνο είναι το 

……………… και για τη μάζα είναι το ………….. 

Α2. 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 λανθασμένες. 

1. Η πυκνότητα είναι θεμελιώδες μέγεθος. 

2. Ο όγκος είναι παράγωγο μέγεθος. 

3. Το λίτρο είναι μονάδα μέτρησης εμβαδού. 

4. Παράγωγα μεγέθη είναι όσα ορίζονται με τη βοήθεια των θεμελιωδών μεγεθών. 

5. Το g/ml είναι μονάδα μέτρησης πυκνότητας. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να υπολογίσετε πόσα μέτρα(m) είναι τα: 

     α) 0,65 km  β) 350 cm  γ)950 mm 

 

     Να εκφράσετε σε kg τις μάζες: 

     α) 0,025 tn   β)3,683 g 

 

     Να υπολογίσετε πόσα δευτερόλεπτα είναι τα:  

     α)40 min   β)3 h 

 



 

 

Β2. Να υπολογίσετε τα μεγέθη που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα και να τον 

συμπληρώσετε αφού τον μεταφέρετε στο τετράδιό σας. 

Μάζα(m) σε kg Όγκος(V) σε m3 Πυκνότητα(ρ) σε kg/m3 

30 30  

 50 0,5 

60  4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. . Να υπολογίσετε τα μεγέθη που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα και να τον 

συμπληρώσετε αφού τον μεταφέρετε στο τετράδιό σας. 

km m dm cm mm 

 2    

0,03     

   400  

  35   

    500 

 

Γ2. Έστω τα μήκη d1= 0,8 km και d2= 800.000 cm. 

      Ποιο από τα δύο μήκη είναι μεγαλύτερο; 

      Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το ένα μήκος από το άλλο; 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Γεμίζουμε με καθαρό υδράργυρο δύο δοχεία α και β στην ίδια θερμοκρασία. Η μάζα του 

υδραργύρου στο δοχείο α είναι m1= 112g, η μάζα του υδραργύρου στο δοχείο β είναι m2= 

480 g και ο όγκος του υδραργύρου στο δοχείο β είναι V2= 30 mL. Να υπολογίσετε τον όγκο 

V1 του υδραργύρου στο δοχείο α. 


