
 

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
10-4-2021 

 
ΘΕΜΑ Α 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις 

 

1. Ένα σώμα μετατοπίστηκε κατά Δx = -5m έχοντας ταχύτητα u = 10m/s.  

 

α. Το σώμα θα βρεθεί τελικά στη θέση x = -5m. 

β. Η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος είναι 10m/s 

γ. Το σώμα κινήθηκε προς τα αριστερά. 

δ. Η απόσταση που διήνυσε ήταν 5m. 

 

2. Ένα κουτί μάζας m βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι χωρίς να του ασκείται κάποια 

οριζόντια δύναμη. Το κουτί τότε: 

 

α. Θα ισορροπεί, σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Νεύτωνα. 

β. Σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα θα δέχεται μια δύναμη ίση κατά μέτρο, αλλά 

αντίθετης κατεύθυνσης σε σχέση με το βάρος του. 

γ. Θα αναπτύξει μια οριζόντια ταχύτητα ανάλογη της μάζας του, σύμφωνα με τον 2ο νόμο 

του Νεύτωνα. 

δ. Όλα τα παραπάνω. 

 

3. Ένα μεταλλικό κουτί βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας. Τι από τα παρακάτω ισχύει; 

 

α. Η πίεση που δέχεται στο βυθό είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα δεχόταν στην 

επιφάνεια της θάλασσας. 

β. Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το κουτί. 

γ. Ένα άλλο μεταλλικό κουτί με μεγαλύτερη μάζα θα δεχόταν, στο ίδιο σημείο, μικρότερη 

υδροστατική πίεση. 

δ. Ένα άλλο μεταλλικό κουτί με μεγαλύτερο όγκο θα δεχόταν, στο ίδιο σημείο, μεγαλύτερη 

υδροστατική πίεση. 

 

4. Όταν το έργο μιας δύναμης είναι θετικό τότε: 

 

α. Ονομάζεται καταναλισκόμενο. 

β. Η δύναμη βοηθά στην κίνηση του σώματος. 

γ. Η δύναμη είναι αντίθετη από τη μετατόπιση. 

δ. Η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση. 



 

 

 

Ερωτήσεις σωστού – λάθους 

 

1. Όλα τα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη είναι διανυσματικά. 

2. Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα, τόσο περισσότερο αντιστέκεται στη μεταβολή της 

κινητικής του κατάστασης. 

3. Η δύναμη της τριβής εμποδίζει πάντα την κίνηση. 

4. Όταν ένα σώμα βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό, τότε του ασκείται μόνο υδροστατική πίεση. 

5. Το έργο του βάρους είναι πάντα μηδενικό. 

 

 (25 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση 

 

1. Σε ένα σώμα μάζας m = 200g ασκούνται οι εξής δυνάμεις: F1 = 5N, F2 = 3N προς τα δεξιά 

και F3 = 6N προς τ' αριστερά. 

 

Το σώμα τότε θα κινηθεί προς: 

 

α. Δεξιά                     β. Αριστερά   

 

(2 μονάδες) 

Η επιτάχυνση που θα αναπτύξει θα είναι: 

 

α. a =1m/s2             β. a = 0.01m/s2      γ. a = 10m/s2           δ. a = 0.1m/s2  

 

(3 μονάδες) 

 

Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

    (10 μονάδες) 

 

 

2.  Το σώμα τελικά μετατοπίζεται κατά 2m. Το έργο της συνισταμένης δύναμης θα είναι: 

 

α. W = +4J      β. W = -4J     γ. W = +2J       δ. W = -2J 

 (2 μονάδες) 

 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

(8 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Ένας δύτης βρίσκεται σε βάθος 20m. Εάν η πυκνότητα του θαλασσινού νερόυ είναι           

ρθαλ = 1020 kg/m3 να υπολογίσετε:  

α. Την υδροστατική πίεση που θα δέχεται σε εκείνο το βάθος. 

β. Την ολική πίεση που θα δέχεται. 

γ. Το μέτρο της δύναμης λόγω ολικής πίεσης που θα ασκείται στην παλάμη του, εάν το 

εμβαδόν της είναι Α = 200cm2 

δ. Τη διαφορά στην υδροστατική πίεση Δpυδρ μεταξύ του δύτη και ενός κολυμβητή που 

βρίσκεται σε βάθος 5m.  

 

Δίνoνται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2  και η ατμοσφαιρική πίεση 

patm = 105 N/m2  

(25 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Ένα καρότσι δέχεται μια δύναμη F1 = 4N και ξεκινά να κινείται προς τα δεξιά με σταθερή 

ταχύτητα μέτρου u1 = 5m/s.  

α. Σε πόσο χρόνο θα έχει μετακινηθεί κατά 2m;    

β. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης. Eίναι παραγόμενο ή καταναλισκόμενο; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Στη συνέχεια ασκούμε μια επιπλέον δύναμη F2 = 2N προς την ίδια κατεύθυνση και το 

καροτσάκι αναπτύσσει μια επιτάχυνση α = 1m/s2. 

γ. Να υπολογίσετε τη μάζα του καροτσιού. 

δ. Να υπολογίσετε την τελική ταχύτητα που θα έχει αναπτύξει το σώμα σε χρόνο Δt = 7s,  

εάν θεωρήσουμε ως αρχική ταχύτητα την u1. 

ε. Να υπολογίσετε τη δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στο καρότσι ώστε αυτό να 

σταματήσει να κινείται και να ισορροπήσει. Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ασκηθεί η 

δύναμη αυτή;    


