
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1/2023 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι επιστημονικά 

σωστές: 

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

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

ασκούνται. 

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

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

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

ε) Για να μελετήσουμε τις δυνάμεις, τις κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες. 
Δυνάμεις που ασκούνται κατά την …………..δυο σωμάτων και δυνάμεις 
που ασκούνται από …………… 

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. Μονάδα μέτρησης της δύναμης στο S.I είναι το 1N.

2. Η δύναμη είναι μονόμετρο μέγεθος.

3. Το βάρος ενός σώματος είναι σταθερό και δεν εξαρτάται από την

απόστασή του από το κέντρο της Γης.

4. Η δύναμη της τριβής έχει κατεύθυνση αντίθετη της κίνησης.

  25 Μονάδες 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



ΘΕΜΑ Β 

Έστω ένα σώμα που ισορροπεί πάνω σε δάπεδο. Αν στο σώμα αυτό 

ασκήσουμε μία δύναμη F όπως φαίνεται στο σχήμα, με αποτέλεσμα το σώμα 

να κινηθεί προς τα δεξιά, να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που θα ασκούνται 

στο σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του.  

 25 Μονάδες 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα ελατήριο σταθεράς k=2 N/m κρεμάμε 5 διαφορετικά σώματα και 

παρατηρούμε ότι οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις του ελατηρίου είναι αυτές που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

x(m) 2 4 6 8 10 

F(N) 

Να συμπληρώσετε στον πίνακα τις δυνάμεις  που ασκούνται στο ελατήριο για 

κάθε αντίστοιχη επιμήκυνση και να φτιάξετε το διάγραμμα δύναμης-

επιμήκυνσης. 

  25 Μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη Fολ  των δυνάμεων F1, F2, F3 του 

παρακάτω σχήματος. ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ



  25 Μονάδες 

ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ




