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Φσσική Β’ Γσμνασίοσ 

Δπαναληπτικές Ασκήσεις 

Δπιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Κινήσεις 

1) Έλα ζώκα αξρηθά βξίζθεηαη ζηε ζέζε x1=+5m. Μεηά από ρξόλν t=3s ην ζώκα 

έρεη βξεζεί ζηε ζέζε x2=+11m. Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηόπηζε θαη ηελ 

δηαλπζκαηηθή ηαρύηεηα.  

 

2) Έλα απηνθίλεην ηαμηδεύεη από ηελ Αζήλα ζηελ Πάηξα. Αλ ε απόζηαζε είλαη 

216km λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα πνπ πξέπεη λα ηαμηδεύεη πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζεη ζε ηξεηο (3) ώξεο. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο λα δνζεί ζε κνλάδεο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζην Γηεζλέο ύζηεκα. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ ηαρύηεηα πνπ 

βξήθαηε;  

 

3) Έλαο πνδειάηεο πξνζπαζεί λα θαιύςεη κία δηαδξνκή 9km. ηα πξώηα 

4,2km θηλείηαη κε 10m/su . Αλ ζέιεη λα θαιύςεη όιε ηελ δηαδξνκή ζε 

10min κε πνηα ηαρύηεηα ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα θηλείηε ζηελ ππόινηπε 

δηαδξνκή; 

 

 

Γσνάμεις 

4) ’ έλα ειαηήξην ε δύλακε δίλεηαη από ηελ ζρέζε F=20x. Να ζπκπιεξώζεηε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

F 0  30 40  

x  1   6 

 

5) Έλα ηξαπέδη αζθνύκε κία δύλακε 30Ν αιιά εθείλν δελ θηλείηαη. Αλ ην ζώκα 

είλαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ηξηβήο.  

 



 https://physicscourses.wordpress.com/ 

6) ’ έλα ζώκα αζθνύληαη δύν θάζεηεο δπλάκεηο. Αλ ε ηηκή ηεο κίαο δύλακεο 

είλαη F1=9N θαη ε ζπληζηακέλε δύλακε είλαη 15Ν λα ππνινγίζεηε ηελ F2. 

 

Πίεση 

7) Βπζίδνπκε έλα κπαιάθη ζε κία δεμακελή κε πδξάξγπξν. Να ππνινγίζεηε ηελ 

πδξνζηαηηθή πίεζε ζε βάζνο 240cm.  3

οιν

2 g/cm8,0,/10  smg  

 

8) Βπζίδνπκε ζε κία πηζίλα κε λεξό έλα αληηθείκελν ζε βάζνο 1,5m. Αλ ε 

ζπλνιηθή πίεζε είλαη 25 atm, λα ππνινγίζεηε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. 

 3

νερ

2 g/cm1,/10  smg  

 

9) Μία βάξθα έρεη Vβ=150kg/m3 ζε ζαιαζζηλό λεξό. Να ππνινγίζεηε ηελ άλσζε. 

 3

θ.ν

2 g/cm3,1,/10  smg  

 

Μητανική Δνέργεια 

10) Έλα ζώκα, κάδαο m=2kg, θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 10m/s. Να 

ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. 

 

11) Αλ ζην ζώκα ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο αζθείηαη κία δύλακε ηξηβήο 9Ν 

λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο όηαλ ην ζώκα ζα έρεη δηαλύζεη 4m. Nα 

ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή ηαρύηεηα. 

 

12) Ρίρλνπκε από ύςνο 3,2m έλα ζώκα, κάδαο 12kg, θαη απηό πέθηεη ζην άθξν 

κίαο ηξακπάιαο. ην άιιν άθξν έρνπκε ηνπνζεηήζεη έλα δεύηεξν ζώκα 

κάδαο 4 kg. Αλ ζεσξήζνπκε όηη όιε ε ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Α κεηαθέξεηαη 

ζην ζώκα Β λα ππνινγίζεηε: ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Α ιίγν πξηλ θζάζεη 

ζηελ ηξακπάια θαη ην κέγηζην ύςνο πνπ ζα θζάζεη ην ζώκα Β. 


