
 

 

Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Γυμνασίου 

Κεφάλαια 1 – 2 

 

Ημερομηνία: 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμολογία: 

 

Να απαντήσετε και στα τέσσερα θέματα. Όλα τα θέματα είναι ισόβαθμα μεταξύ τους. 

Διάρκεια εξέτασης 90’. 

 

Θέμα Α 

 

1) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

a. Τα φυσικά μεγέθη για τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουμε μόνο το ………… τους 

τα ονομάζουμε ………………….  

b. Τα φυσικά μεγέθη για τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουμε το μέτρο τους αλλά 

και την …………………… τους τα ονομάζουμε ………………….  

c. Την ένδειξη που μας δίνει κάθε φορά το χρονόμετρο την ονομάζουμε 

………………..…….   …...... ενώ τον χρόνο μεταξύ δύο χρονικών …………. τον 

ονομάζουμε ……………………………  ………………… 

d. Το σύνολο των …………………. Θέσεων από τις οποίες διέρχεται ένα σώμα 

καθώς κινείται το ονομάζουμε ……………….. 

e. Η ταχύτητα συνδέεται με το ………….. της διαδρομής που διανύει ένα σώμα και 

το ……………………… διάστημα που χρειάζεται για να το διανύσει. 

 

2) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

a. Η πυκνότητα είναι σταθερή για κάθε υλικό. 

b. Η μάζα είναι ένα θεμελιώδες μέγεθος. 

c. Ο χρόνος είναι διανυσματικό μέγεθος. 

d. Ένα σώμα λέμε ότι κινείται όταν αλλάζει θέση. 

e. Η τροχιά ενός σώματος είναι πάντα καμπυλόγραμμη. 



 

 

Θέμα Β 

 

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά. Την χρονική στιγμή st 41   το σώμα βρίσκεται στη θέση 

mx 81   ενώ την χρονική στιγμή st 122   το σώμα βρίσκεται στη θέση mx 242  .  

a. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του. 

b. Την χρονική στιγμή st 203   σε ποια θέση θα βρίσκεται; 

 

Θέμα Γ 

 

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία τροχιά με ταχύτητα hkmu /54 .  

a. Την χρονική στιγμή min5t τι απόσταση έχει διανύσει; 

b. Υπάρχει περίπτωση την χρονική στιγμή st 600' να έχει διανύσει km10 ; 

 

Θέμα Δ 

 

1. Ένα σώμα έχει πυκνότητα 3/2 cmg  και όγκο 
35.0 mV  . Να υπολογίσετε την μάζα του. 

2. Ένα σώμα έχει πυκνότητα 3/200.1 mkg  και μάζα kgm 6 . Να υπολογίσετε τoν όγκο 

του. 

3. Ένα σώμα έχει μάζα kgm 5,4  και όγκο 
39.0 mV  . Να υπολογίσετε την πυκνότητά του. 

 

 

 
Όλα τα θέματα έχουν διδαχθεί στην τάξη. Κάθε επιστημονικά 

τεκμηριωμένη απάντηση είναι δεκτή. 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


