
 

 

                                                 

                 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

Β' Γυμνασίου 

07/11/2020 

 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις 
 

1. Τι ισχύει στον κλάδο της κινηματικής; 
 
α. Οι κινήσεις είναι ευθύγραμμες. 
β. Το κάθε αντικείμενο θεωρείται υλικό σημείο. 

γ. Η κίνηση εξαρτάται από την αιτία που την προκάλεσε. 
δ. Όλα τα παραπάνω. 
 

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι θεμελιώδες μέγεθος; 
 
α. Η δύναμη. 
β. Η ταχύτητα. 

γ. Το βάρος. 
δ. Η μάζα. 
 

3. Ένα ποδηλάτης Α διανύει μια απόσταση 12,5 χιλιομέτρων σε μισή ώρα, ενώ ένας 
ποδηλάτης Β διανύει την ίδια απόσταση σε 25 λεπτά. Τι από τα παρακάτω ισχύει; 
 

α. Η ταχύτητα του ποδηλάτη Α είναι μεγαλύτερη. 
β. Η ταχύτητα του ποδηλάτη Α είναι μικρότερη. 
γ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος οδηγεί με μεγαλύτερη ταχύτητα το ποδήλατό 
του. 
δ. Ο ποδηλάτης Α θα φτάσει πρώτος στον προορισμό του. 
 

4. Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη είναι διανυσματικό; 

 
α. Ο χρόνος. 



 

 

β. Η μάζα. 

γ. Η δύναμη. 
δ. Η πυκνότητα. 
 

Ερωτήσεις σωστού – λάθους 

 

1. Όλες οι δυνάμεις είναι διανυσματικά μεγέθη, εκτός από το βάρος. 

2. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τη μέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου 
κοιτώντας απλά το κοντέρ των ταχυτήτων. 

3. Στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) υπάρχουν όλα τα μεγέθη, όχι μόνο τα θεμελιώδη. 

4. Η έννοια της θέσης είναι απόλυτη και δεν εξαρτάται από κανέναν παράγοντα. 

5. Η τριβή είναι η δύναμη που εμποδίζει πάντα την κίνηση ενός σώματος. 

 

 (25 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ Β 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση 

 

1. Τι χρειάζεται για τον πλήρη προσδιορισμό ενός διανυσματικού μεγέθους; Πώς το 
απεικονίζουμε; 

(15 μονάδες) 

 
 

2. Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα το φυσικό μέγεθος, τις μονάδες 
μέτρησής του ,καθώς και το αν είναι θεμελιώδες ή παράγωγο. 

 

                                                

Φυσικό Μέγεθος Μονάδα μέτρησης Θεμελιώδες / Παράγωγο 

Ταχύτητα   

Δύναμη   

Μάζα   

Βάρος   

Χρόνος   

Μήκος   

Πυκνότητα   

Εμβαδόν   

Όγκος   

Θερμοκρασία   

 
 

 (10 μονάδες) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένα αυτοκίνητο ξεκινάει από την Αθήνα και κατευθύνεται προς το Βόλο, ο οποίος 
απέχει 325km από την Αθήνα. Φτάνει στο Βόλο μετά από 3,5h. Κατόπιν φεύγει και 

πηγαίνει στη Λάρισα, στην οποία φτάνει μετά από 40 λεπτά. Σε όλο το ταξίδι διατηρεί 
σταθερή ταχύτητα. 
 
α) Ποια είναι η ταχύτητα του οχήματος; 
β) Πόσα χιλιόμετρα απέχει η Λάρισα από το Βόλο; 
γ) Να σχεδιάσετε σε διάγραμμα - άξονα τις θέσεις των τριών πόλεων. Ποιο θεωρήσατε 
ως σημείο αναφοράς; (Αν δυσκολεύεστε, δείτε το διάγραμμα του θέματος Δ.) 
 

 

(25 μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 

 

 
 
Ο Περικλής (με την κόκκινη μπλούζα) τρέχει να προλάβει τον πατέρα του για να του 
δώσει τα κλειδιά του, που ξέχασε στο σπίτι. Ξεκινάει από τη θέση -3m (όπως φαίνεται 
στο σχήμα) και καταλήγει κουρασμένος στη θέση 2m, ενώ ο πατέρας του ξεκινά από 

τη θέση -1m και καταλήγει στη θέση 4m. 
 

a. Να βρείτε τη μετατόπιση του Περικλή και του πατέρα. 

β. Να βρείτε το μήκος της εκάστοτε διαδρομής. 

γ. Εάν η ταχύτητα του Περικλή είναι uΠερικλή = 30km/h και τoυ πατέρα είναι uΠατέρα = 13m/s 

να βρείτε ποιος είναι ταχύτερος. 

δ. Βάσει της μετατόπισης και της ταχύτητας του καθενός, να βρείτε σε πόσο χρονικό 
διάστημα θα έχουν φτάσει στις τελικές τους θέσεις. 
 



 

 

(έξτρα πόντος: Καταφέρνει ο Περικλής να του δώσει τα κλειδιά;) 

 

(25 μονάδες) 


