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Φυσική Β’ Γυμνασίου 

Κεφ. 3 – Δυνάμεις 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Θεωρία 

 

1) Ποια είναι σχέση δύναμης και κίνησης; 

2) Ποια είναι η σχέση δύναμης και παραμόρφωσης; 

3) Τι ονομάζουμε δύναμη; Ποια μονάδα χρησιμοποιούμε στο Διεθνές Σύστημα; 

4) Τι σημαίνει ότι τα σώματα αλληλεπιδρούν; 

5) Ποιες κατηγορίες δυνάμεων γνωρίζετε; Δώστε παραδείγματα. 

6) Πως μπορούμε να μετρήσουμε μία δύναμη; 

7) Πως μπορούμε να καταλάβουμε ότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος; 

8) Τι ονομάζουμε βάρος ενός σώματος; Βάρος και μάζα είναι ταυτόσημες έννοιες; 

9) Τι γνωρίζετε για την τριβή; 

10)  Τι είναι η συνισταμένη δύναμη; 

11)  Πότε ένα σώμα παραμένει ακίνητο ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά; (1ος νόμος του 

Νεύτωνα) 

12)  Τι είναι η αδράνεια και πως την μετράω; 

13)  Πότε θεωρούμε ένα σώμα υλικό σημείο; 

14) Με ποιον τρόπο συνδέονται δύναμη και επιτάχυνση; (2ος νόμος του Νεύτωνα) 

15)  Ποιος είναι ο 3ος νόμος του Νεύτωνα; 
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Ασκήσεις 

 

1) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i. Οι δυνάμεις προκαλούν ……………….. στην κίνηση των σωμάτων. Επίσης οι 

δυνάμεις προκαλούν την  ……………….. των σωμάτων στα οποία ασκούνται. 

Επομένως δύναμη είναι το αίτιο που προκαλεί ………………….. στην …………. ενός 

σώματος ή την …………………………….. του. 

ii. Όταν ένα σώμα Α ασκεί μία δύναμη σ’ ένα σώμα Β, τότε και το σώμα Β …………. 

μία …………. στο σώμα Α. Τότε λέμε ότι τα σώματα Α και Β ……………………………… 

Πλέον μπορούμε να πούμε πως οι δυνάμεις στη φύση παρουσιάζονται πάντα σε 

………………… 

iii. Οι δυνάμεις στη φύση μπορεί να ασκούνται είτε από ……………. είτε από ……………. 

Δυνάμεις από ………… είναι αυτές που ενεργούν μεταξύ των σωμάτων που 

έρχονται σε …………. Τέτοιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται ………………………….. 

ή σε …………………., η δύναμη ………………., δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ 

σωμάτων που ……………………… κ.α Κάθε δύναμη επαφής υπάρχει όσο ……….. η 

………………..των σωμάτων που ……………… Όταν αυτή σταματήσει να υπάρχει η 

δύναμη ……………….. 

iv. Δυνάμεις από ……………………. είναι οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων 

τα οποία δεν βρίσκονται σε ……………., είναι δηλαδή ………….. το ένα από το άλλο. 

Τέτοιες δυνάμεις είναι οι ……………… δυνάμεις μεταξύ ουράνιων σωμάτων ή 

άλλων μικρότερων σωμάτων, οι ………………. δυνάμεις μεταξύ ………………… 

σωμάτων και οι …………………… δυνάμεις. 

v. Η δύναμη είναι μέγεθος …………………….., δηλαδή μας ενδιαφέρει και η ……… της.  

Μονάδα μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα είναι το ……….. Σύμφωνα με τον νόμο 

του Hook η δύναμη που …………………. σ’ ένα ελατήριο είναι …………………….. της 

…………………….. του ελατηρίου δηλαδή ...... Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε 

εύκολα τα ……………………….. που είναι ………………… μέτρησης της ……………………  

vi. Η δύναμη είναι …………………… μέγεθος. Επομένως χαρακτηρίζεται από το 

……………., τη ……………………… και το σημείο ……………………………. Ως διάνυσμα η 

δύναμη παριστάνεται με ένα ……., …………………….. του μέτρου της ……………. 
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vii. Το βάρος είναι η ………………. που ασκεί η ……… σε κάθε αντικείμενο στην 

επιφάνειά της και συμβολίζεται με το γράμμα ….. Έχει κατεύθυνση το ………….. 

της Γης. Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι δυνάμεις που ασκούνται από …………………… 

και είναι πάντα ………………………. Το βάρος ενεργεί σε κάθε σώμα ανεξάρτητα της 

……………………………… του κατάστασης. Εξαρτάται από τη ………. του σώματος, 

την απόσταση του σώματος από το κέντρο του πλανήτη και την ……………. του 

πλανήτη. Το σημείο εφαρμογής του βάρους ονομάζεται ………………………….. (2 

λέξεις). Μία άλλη σημαντική δύναμη από επαφή είναι η ………… και συμβολίζεται 

με το γράμμα …. 

viii. Αν δύο ή περισσότερες δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση και φορά τότε απλά τις 

…………………… για να βρούμε την ………………………………. δύναμη. Αν οι δυνάμεις 

έχουν ίδια ……………….. αλλά διαφορετική ……… τότε τις αφαιρούμε. Οι δυνάμεις 

με ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά και ίσα μέτρα ονομάζονται ……………….. Αν η 

δύο δυνάμεις είναι κάθετες τότε για τον υπολογισμό της …………………………. 

δύναμης υπολογίζεται με την χρήση του …………………………………… (2 λέξεις).  

ix. Την δύναμη που όταν ενεργεί μόνης προκαλεί τα ………. αποτελέσματα που 

δημιουργούν δύο ή και περισσότερες δυνάμεις την ονομάζουμε 

………………………… Η διαδικασία υπολογισμού της ονομάζεται …………………………… 

(2 λέξεις). 

x. Ένα σώμα παραμένει …………….. όταν η ……………………. των δυνάμεων που του 

ασκούνται είναι …………….. ή όταν δεν του ασκείται καμία …………………….. (1ος 

Νόμος του Νεύτωνα) 

xi. Την ιδιότητα όλων των σωμάτων να τείνουν να διατηρήσουν ……………….. την 

κινητική τους …………………… και να αντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια 

………………………. της, την ονομάζουμε ……………………………… Μέτρο της 

……………….. είναι η ……………. του σώματος, όσο μεγαλύτερη είναι τόσο 

……………………… μπορεί να μεταβληθεί η ……………………….. 

xii. Όταν ένα σώμα ασκεί μία …………………. σ’ ένα άλλο, τότε και το δεύτερο ασκεί 

……………… στο πρώτο. Οι δυνάμεις αυτές έχουν ίδια ……………………, ίδιο 

……………… και αντίθετη ………………… Η πρόταση αυτή είναι γνωστή και ως 

……………………………………. (2 λέξεις). (3ος Νόμος του Νεύτωνα). Οι δύο αυτές 

δυνάμεις ασκούνται σε …………………………. σώματα. 
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2) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

i. Η τριβή είναι δύναμη από ασκείται από απόσταση. 

ii. Η δύναμη είναι μέγεθος διανυσματικό 

iii. Όταν σ’ ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν τότε αυτό 

υποχρεωτικά είναι ακίνητο. 

iv. Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη. 

v. Το βάρος είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η Γη σε όλα τα σώματα που 

βρίσκονται κοντά της. 

 

 

3) Στα παρακάτω σχήματα να υπολογίσετε την συνισταμένη δύναμη  

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

4) Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία του πίνακα Α με εκείνα του πίνακα Β 

Πίνακας Α Πίνακας Β 
 

1 
 

 
Βάρος σώματος 

 
α Δυνάμεις από απόσταση 

 
2 
 

 
Κάθετη Δύναμη 

 
 

3 
 

 
Τριβή 

 
β Δυνάμεις από επαφή 
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Προβλήματα 

 

1) Σ’ ένα ελατήριο η δύναμη δίνεται από την σχέση F=20x. Να συμπληρώσετε τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

F 0  30 40  

x  1   6 

 

2) Ένα τραπέζι ασκούμε μία δύναμη 30Ν αλλά εκείνο δεν κινείται. Αν το σώμα είναι σε 

κατάσταση ισορροπίας να υπολογίσετε την τιμή της τριβής.  

 

3) Σ’ ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις. Αν η τιμή της μίας δύναμης είναι F1=9N 

και η συνισταμένη δύναμη είναι 15Ν να υπολογίσετε την F2. 

 

4) Ασκούμε δύναμη σε ένα ελατήριο και γνωρίζουμε πως όταν η παραμόρφωσή του είναι 

20cm του ασκείται μία δύναμη 10Ν. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

F (N)  5  30 90 

x (cm) 10  50   

 

 

5) Ένα κιβώτιο ασκούμε μία δύναμη 50Ν αλλά εκείνο δεν κινείται. Αν το σώμα είναι σε 

κατάσταση ισορροπίας να υπολογίσετε την τιμή της τριβής.  

 

 


