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Φυσική Β’ Γυμνασίου 

Επαναληπτικές Ασκήσεις 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

Για την επίλυση των ασκήσεων να θεωρήσετε: 
2/10 smg  , 3/1 cmg , 3

οιν g/cm8,0 , 

3

θ.ν g/cm3,1  

Κεφάλαιο 2 

 

1) Ένα σώμα κινείται με ταχύτητα smu /12 .  

a. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου. 

b. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του αυτοκινήτου από τη χρονική στιγμή 0 

έως 5 sec. 

c. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με τον 

χρόνο μέχρι τη χρονική στιγμή που θα είναι στη θέση  mx 60  

 

2) Ένα τραίνο κινείται με ταχύτητα  hkmu /180 . Σε πόσο χρόνο θα φθάσει στη 

Θεσσαλονίκη από την Αθήνα αν η απόσταση είναι kmx 540 ; Η απάντηση που θα 

δοθεί να είναι σε μονάδες στο S.I. 

 

3) Τρεις φίλοι αποφασίζουν να κάνουν αγώνα για να δουν ποιος τρέχει πιο γρήγορα με 

το ποδήλατό του. Ο πρώτος κάλυψε μία απόσταση mx 3001   σε χρόνο st 151  , 

ο δεύτερος κάλυψε απόσταση mx 5002   σε χρόνο st 201   και ο τρίτος κάλυψε 

μία απόσταση kmx 35.01   σε χρόνο st 5,171  . Ποιος είναι πιο γρήγορος; 

 

4) Ένα σώμα αρχικά βρίσκεται στη θέση x1=+5m. Μετά από χρόνο t=3s το σώμα 

έχει βρεθεί στη θέση x2=+11m. Να υπολογίσετε την μετατόπιση και την 

διανυσματική ταχύτητα.  

 

5) Ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει από την Αθήνα στην Πάτρα. Αν η απόσταση είναι 216km 

να υπολογίσετε την ταχύτητα που πρέπει να ταξιδεύει προκειμένου να φτάσει σε 

τρεις (3) ώρες. Η τιμή της ταχύτητας να δοθεί σε μονάδες που αντιστοιχούν στο 

Διεθνές Σύστημα. Πως θα χαρακτηρίζατε την ταχύτητα που βρήκατε;  

 

6) Ένας ποδηλάτης προσπαθεί να καλύψει μία διαδρομή 9km. Στα πρώτα 4,2km 

κινείται με 10m/su . Αν θέλει να καλύψει όλη την διαδρομή σε 10min με ποια 

ταχύτητα θα πρέπει να συνεχίσει να κινείτε στην υπόλοιπη διαδρομή; 
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Κεφάλαιο 3 
 

7) Στο εργαστήριο του σχολείο μας κάναμε το εξής πείραμα. Στην άκρη ενός 

ελατηρίου συνδέσαμε διάφορες μάζες και καταγράψαμε τις επιμηκύνσεις που είχαμε 

για την κάθε μάζα. Κάποιες τιμές όμως χάθηκαν και πρέπει να συμπληρώσουμε τον 

παρακάτω πίνακα χωρίς να επαναλάβουμε το πείραμα. Μπορείτε να το κάνετε; 

 

Μάζα (g) 4  9   

Επιμήκυνση (cm)  2.5  8 9 

 

 

 

8) Στις παρακάτω περιπτώσεις να υπολογίσετε την συνολική δύναμη (συνισταμένη): 
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9) Θέλουμε να σηκώσουμε ένα κιβώτιο μάζας kgm 5 . ΠόσηΣ’ δύναμη πρέπει να 

ασκήσουμε για να σηκωθεί με σταθερή ταχύτητα; 

 

10) Προσπαθούμε να κινήσουμε ένα σώμα ασκώντας του μία δύναμη NF 15 σε 

τραχύ δάπεδο, αλλά αυτό δεν κινείται. Μπορείτε να υπολογίσετε δύναμη της τριβής 

που αναπτύσσεται μεταξύ δαπέδου και σώματος; 

 

11) Ένα σώμα έχει βάρος kgw 20  στη Γη. Μπορείτε να υπολογίσετε το βάρος που 

θα έχει στη Σελήνη αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη είναι 
2/6,1 smgM   

 

 

Κεφάλαιο 4 
 

12) Σ’ ένα σώμα επιφάνειας 215cmA   ασκείται δύναμη NF 225 . Να υπολογίσετε 

την πίεση. 

 

13) Σε ένα δοχείο με νερό βυθίζουμε σώμα μάζας kgm 2 . Να υπολογίσετε την 

υδροστατική πίεση σε βάθος cmh 30 . 

 

14) Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τρία διαφορετικά δοχεία τα οποία περιέχουν υγρό. 

Αν η επιφάνεια του υγρού απέχει ίση απόσταση από το πάτο και των τριών δοχείων 

μπορείτε να πείτε σε πιο δοχείο έχουμε μεγαλύτερη υδροστατική πίεση στο πάτο 

του δοχείου; 

 

 
15) Βυθίζουμε ένα μπαλάκι σε μία δεξαμενή με υδράργυρο. Να υπολογίσετε την 

υδροστατική πίεση σε βάθος 240cm.  

 

16) Βυθίζουμε σε μία πισίνα με νερό ένα αντικείμενο σε βάθος 1,5m. Αν η συνολική 

πίεση είναι 25 atm, να υπολογίσετε την ατμοσφαιρική πίεση.  

 

17) Μία βάρκα έχει Vβ=150kg/m3 σε θαλασσινό νερό. Να υπολογίσετε την άνωση.  
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Κεφάλαιο 5 

 
18) Ένα σώμα, μάζας m=2kg, κινείται με σταθερή ταχύτητα 10m/s. Να υπολογίσετε 

την κινητική του ενέργεια. 

 

19) Αν στο σώμα του προηγούμενου ερωτήματος ασκείται μία δύναμη τριβής 9Ν να 

υπολογίσετε το έργο της όταν το σώμα θα έχει διανύσει 4m. Nα υπολογίσετε την 

τελική ταχύτητα. 

 

20) Ρίχνουμε από ύψος 3,2m ένα σώμα, μάζας 12kg, και αυτό πέφτει στο άκρο μίας 

τραμπάλας. Στο άλλο άκρο έχουμε τοποθετήσει ένα δεύτερο σώμα μάζας 4 kg. Αν 

θεωρήσουμε ότι όλη η ενέργεια του σώματος Α μεταφέρεται στο σώμα Β να 

υπολογίσετε: την ταχύτητα του σώματος Α λίγο πριν φθάσει στην τραμπάλα και το 

μέγιστο ύψος που θα φθάσει το σώμα Β. 

 

21) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Εξαιτίας της τριβής θα σταματήσει μετά 

από 12m. Αν το έργο της τριβής είναι ίσο με 60J να υπολογίσετε το μέτρο της 

τριβής. 

 

22) Μέσω μίας τροχαλίας ανυψώνουμε ένα βαρύ κιβώτιο m=20kg μέχρι να φθάσει στα 

3m πάνω από το έδαφος. Να υπολογίσετε την κινητική και βαρυτική δυναμική 

ενέργεια στις ακραίες θέσεις. 

 

23) Ένα όχημα μάζας m=500kg κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο. Αρχικά είναι ακίνητο 

και σε ύψος 5m από το έδαφος. Να υπολογίσετε την κινητική του ενέργεια όταν θα 

είναι 4m από το έδαφος και όταν θα είναι στα 2m από το έδαφος.  

 


