
 

 

Φυσική Β’ Γυμνασίου Επαναληπτικές Ασκήσεις 

Κεφάλαια 3 & 4 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

Δυνάμεις 

1. Η δύναμη είναι το αίτιο που προκαλεί ………………….. στην …………. ενός σώματος ή την 

…………………………….. του. 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 

……………………………… Οι δυνάμεις στη φύση παρουσιάζονται πάντα σε ………………… 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 ……………………… 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. 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 …………………… 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).  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). Ένα σώμα παραμένει …………….. όταν η ……………………. των δυνάμεων που του 

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

Νεύτωνα). 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 

……………………….. 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. 



 

 

 

2. Σ’ ένα σώμα ασκείται δύναμη 10Ν και εκείνο παραμένει ακίνητο. 

a. Περιγράψτε πως είναι κάτι τέτοιο δυνατόν. 

b. Υπολογίστε αν υπάρχει κάποια επιπλέον δύναμη. 

3. Σ’ ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις, η NF 91   και η NF 122  . Να υπολογίσετε την συνισταμένη 

δύναμη αν οι δυνάμεις είναι:  

a. Ομόρροπες 

b. Αντίρροπες 

c. Κάθετες 

4. Σ’ ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις, η 
1F  και η NF 122  .Αν η συνισταμένη δύναμη είναι 

NF 13 , να υπολογίσετε την 
1F  όταν οι δύο δυνάμεις είναι:  

a. Ομόρροπες 

b. Αντίρροπες 

c. Κάθετες 

 

Πίεση 

 

Δίνεται: 2/10 smg  , 3

υδρ /600.13ρ mkg , 3

νερουθαλ, /300.1ρ mkg  

5. Πίεση (p) ονομάζουμε το ……… της δύναμης (Fk) που ασκείται ……… σε μία επιφάνεια προς το 

…………… της επιφάνειας (A) αυτής, ή μπορούμε να γράψουμε: ……. Μονάδας μέτρησης της πίεσης 

ορίζεται το …….., το οποίο είναι ίσο με 1 N/m2. Η πίεση δεν είναι …………… μέγεθος. Ρευστά λέμε 

τα σώματα που δεν έχουν …………. σχήμα, αλλά παίρνουν το ………… του δοχείου που 

τοποθετούνται. Ένα υγρό σ’ ένα δοχείο ασκεί ………. στο πυθμένα του δοχείου. Η πίεση αυτή 

οφείλεται στη δύναμη που ασκεί το ………. του και ονομάζεται ………………………….. (2 λέξεις)  

Επομένως η υδροστατική πίεση οφείλεται στη …………... Την υδροστατική πίεση μπορούμε να την 

μετρήσουμε με τα ……………... O Πασκάλ κατά την μελέτη των υγρών επίσης διατύπωσε ότι η κάθε 

………….. της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ……….. που είναι ακίνητο, 

προκαλεί …… μεταβολή της ……… σε όλα τα σημεία του. Αυτή η πρόταση είναι γνωστή κι ως 

…………………….(3 λέξεις)   Ο λόγος που τα στερεά σώματα δεν βυθίζονται είναι ότι τους ασκείται 

μία δύναμη, η ………... Η άνωση δεν ασκείται μόνο στα ………. αλλά γενικά στα ………... Κι ο 

……….. ασκεί άνωση αντίστοιχα σ’ ένα μπαλόνι. Η άνωση δεν εξαρτάται από το ……… και το 

……… του σώματος που βυθίζεται. Επιπλέον η άνωση δεν …………. αν έχει βυθιστεί πλήρως το 

σώμα. 

6. Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη NF 120 . Αν η επιφάνεια, στην οποία ασκείται η δύναμη είναι 40cm2, 

να υπολογιστεί η πίεση. 

7. Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη NF 300 και δημιουργεί πίεση 50 Pa. Ποια είναι η επιφάνεια στην 

οποία ασκείται η δύναμη; 

8. Βυθίζουμε ένα σώμα σε υγρό με πυκνότητα 3/510 cmkg σε βάθος 10 cm. Να υπολογιστεί η 

υδροστατική πίεση που του ασκείται. 



 

 

9. Σε ένα σώμα που είναι βυθισμένο σε θαλασσινό νερό, η υδροστατική πίεση βρέθηκε να είναι ίση με 130 

kPa. Να βρεθεί το βάθος h. 

10. Η ατμοσφαιρική πίεση σε έναν τόπο είναι ίση 2N/cm 8,16=p . Να βρεθεί το ύψος h της στήλης 

υδραργύρου αν πραγματοποιήσουμε το πείραμα Τορικέλι.. 

11. Σ’ ένα υδραυλικό πιεστήριο το μικρό έμβολο έχει επιφάνεια 2

1 12cmA  . Ασκούμε στο μικρό έμβολο 

μία δύναμη 48Ν και στο μεγάλο 12Ν. Να υπολογίσετε την επιφάνεια του μεγάλου εμβόλου. 

12. Σ’ ένα υδραυλικό πιεστήριο το μικρό έμβολο έχει επιφάνεια 2

1 8cmA   και το μεγάλο αντίστοιχα 

2

2 64cmA    Ασκούμε στο μικρό έμβολο μία δύναμη 12Ν. Να υπολογίσετε την δύναμη που ασκείται 

στο μεγάλο έμβολο. 

13. Ένα σώμα βυθίζεται σε θαλασσινό νερό. Αν ο βυθιζόμενος όγκος του σώματος είναι 35.0 mV   να 

υπολογίσετε την άνωση. 

14. Ένα σώμα έχει διαστάσεις 0.5×2.5×3. Να υπολογίσετε: 

a. Τον όγκο του. 

b. Την άνωση που δέχεται όταν έχει βυθιστεί πλήρως σε δεξαμενή με θαλασσινό νερό. 

 

 

 

 

 


