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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

Μάθημα: Φυσική Β’ Γυμνασίου 

Ονοματεπώνυμο: 

Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα. Διάρκεια 90’ 

Θέμα 1 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1) Ένα σώμα κινείται όταν αλλάζει ………. σε σχέση με κάποιον …………………… 

παρατηρητή. 

 

2) Οι δυνάμεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις δυνάμεις που ασκούνται από 

……………. και στις δυνάμεις που ασκούνται από …………………. Στην φύση πάντα οι 

δυνάμεις εμφανίζονται σε ………..  

 

3) Η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε ……………… της κινητικής τους 

κατάστασης ονομάζεται …………………… 

 

4) Η υδροστατική πίεση οφείλεται στην ………………. 

 

5) Το ποσό της ενέργειας που μετατρέπεται από μία μορφή Α σε μία μορφή Β ονομάζεται 

…………..  

 

Θέμα 2 

Να διατυπώσετε τον 1ο και 3ο Νόμο του Νεύτωνα. 

 

Θέμα 3 

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

1) Το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνά το σώμα κατά την κίνηση του 

ονομάζεται διάστημα. 

2) Το βάρος είναι μία δύναμη που ασκείται από επαφή. 

3) Τα ρευστά ασκούν δυνάμεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 

4) Όταν η άνωση είναι μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος τότε το σώμα θα βυθιστεί 

στο υγρό. 
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5) Το έργο σταθερής δύναμης είναι ανεξάρτητο της μετατόπισης του σώματος. 

 

 

Θέμα 4 

 

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία γραμμή. Η ταχύτητα του είναι hkmu /54 . 

1. Να δώσετε την ταχύτητα σε m/s 

2. Να υπολογίσετε σε πόσο χρονικό διάστημα το σώμα καλύπτει μία απόσταση 450m 

3. Να υπολογίσετε την απόσταση που καλύπτει το σώμα σε 4min. 

 

 

Θέμα 5 

 

Ένα σώμα κινείται και καλύπτει μία απόσταση kms 2,1  σε χρόνο st 30Δ  . Να υπολογίσετε: 

1. Την μέση ταχύτητα 

Αν το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, μέτρου αυτού που βρήκατε στο 1ο ερώτημα να 

υπολογίσετε: 

2. Τον χρόνο που χρειάζεται το σώμα για να διανύσει μία απόσταση mx 800  

3. Tην απόσταση που θα διανύσει σε χρόνο min4t  

 

 

Θέμα 6 

 

Ένα σώμα βρίσκετε σε οριζόντιο δάπεδο. Του ασκείται μία δύναμη NF 20  και το σώμα 

παραμένει ακίνητο. 

1. Να εξηγήσετε πως συμβαίνει αυτό. 

Στη συνέχεια η δύναμη που του ασκείται αυξάνεται και γίνεται NF 30'  και το σώμα κινείται 

με σταθερή ταχύτητα. 

2. Να αιτιολογήσετε αν υπάρχει κάποια δύναμη που δεν αναφέρεται και να υπολογίσετε 

το μέτρο της και την φορά της. 

 

 

Θέμα 7 

 

Ένας γερανός υψώνει με σταθερή ταχύτητα ένα κιβώτιο. Κάποια χρονική στιγμή το κιβώτιο 

έχει ανυψωθεί 15 m και το έργο της δύναμης που ασκεί ο γερανός στο κιβώτιο είναι 2250 J. 

Να υπολογίσετε την μάζα του σώματος. 
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Θέμα 8 

 

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 NF 24 . Να υπολογίσετε 

την δύναμη που θα ασκηθεί στο μεγάλο έμβολο αν αυτό ανυψωθεί με σταθερή ταχύτητα. 

 

 

Θέμα 9 

 

1. Σ’ ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις. Αν η τιμή της μίας δύναμης είναι 

NF 121  και η συνισταμένη δύναμη είναι NF 13  να υπολογίσετε την 2F .  

2. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την τιμή της δύναμης 3F  που πρέπει να ασκήσουμε στο 

σώμα ώστε να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα. 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


