
 

  

https://physicscourses.wordpress.com 1 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

Μάθημα: Φυσική Α’ Γυμνασίου 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Απαντάτε στα Θέματα 1 έως 4 και επιλέγετε 2 από τα 5 έως 9 

 

Θέμα 1 (υποχρεωτικό) 

Έχετε στη διάθεση σας ένα ζυγό και ένα ογκομετρικό δοχείο. Περιγράψτε πως μπορείτε να 

υπολογίσετε την πυκνότητα ενός σώματος. 

 

Θέμα 2 (υποχρεωτικό) 

Σας δίνονται τρία σώματα. Το σώμα Σ1 έχει μάζα 180g και όγκο 30cm3, το σώμα Σ2 έχει μάζα 

0,270κg και όγκο 0.045dm3 και το σώμα Σ3 έχει μάζα 6κg και όγκο 3m3. Να υπολογίσετε την 

πυκνότητα κάθε σώματος και να δικαιολογήσετε αν υπάρχουν σώματα φτιαγμένα από το ίδιο 

υλικό. 

 

Θέμα 3 (υποχρεωτικό) 

Με την βοήθεια της πειραματικής διάταξης που φαίνεται δίπλα 

φτιάξαμε τον παρακάτω πίνακα: 

Μάζα (σε g) Επιμήκυνση (σε cm) 

100 20 

200 40 

300 60 

400 80 

500 100 

 

Α) να φτιάξετε στην τελευταία σελίδα το διάγραμμα μάζας επιμήκυνσης 

Β) με την βοήθεια του διαγράμματος να υπολογίσετε: 

 α) την επιμήκυνση που θα προκαλέσει ένα σώμα μάζας 350g 

          β) την μάζα του σώματος που προκαλεί επιμήκυνση 90cm 
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Θέμα 4 (υποχρεωτικό) 

Σας δίνεται ένας ζυγός σύγκρισης, ένα σώμα μάζας 29g και σταθμά των 2, 5 και 10 

γραμμαρίων. Το σώμα τοποθετείται στον δεξί δίσκο του ζυγού.  

Α) Να τοποθετήσετε τα κατάλληλα σταθμά στον αριστερό δίσκο ώστε να ισορροπήσει ο ζυγός.  

Β) Αν εκτελούσαμε το πείραμα στη Σελήνη θα άλλαζε ο συνδυασμός των σταθμών; Αν όχι τι 

θα άλλαζε; 

 

Θέμα 5 (επιλογής)  

Μετρήσαμε το ύψος 5 μαθητών της τάξης και φτιάξαμε τον παρακάτω πίνακα: 

Μαθητής Ύψος (σε cm) 

1 145 

2 155 

3 148 

4 152 

5 150 

 

Να υπολογίσετε την μέση τιμή του ύψους των μαθητών 

Θέμα 6 (επιλογής)  

Πέντε μαθητές της τάξης έκαναν το εξής πείραμα. Έκοψαν ένα νήμα ίδιου μήκους κρέμασαν 

ένα βαρίδι ίδιας μάζας και έφτιαξαν ένα εκκρεμές. Στη συνέχεια έθεσαν το εκκρεμές σε 

ταλάντωση και κατέγραψαν στον παρακάτω πίνακα τον χρόνο που χρειάζεται το κάθε εκκρεμές 

για να εκτελέσει 10 πλήρης ταλαντώσεις : 

Μαθητής Χρόνος (σε s) 

1 32 

2 28 

3 31 

4 30 

5 29 

 

Α) Να υπολογίσετε τον μέσο χρόνο (μέση τιμή) που χρειάζεται το εκκρεμές για να κάνει 10 

ταλαντώσεις 

Β) Να υπολογίσετε τον χρόνο που χρειάζεται το εκκρεμές για να εκτελέσει 1 ταλάντωση 
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Θέμα 7 (επιλογής)  

Φέρνουμε σε επαφή δύο σώματα με διαφορετική θερμοκρασία και καταγράφουμε στον 

παρακάτω πίνακα την θερμοκρασία τους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές: 

Χρόνος (σε min) Σώμα 1 Σώμα 2 

0 50 10 

2 45 15 

4 40 20 

6 32 25 

8 30 30 

10 30 30 

 

Α) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα χρόνου θερμοκρασίας 

Β) Ποια χρονική στιγμή επιτεύχθηκε η θερμική ισορροπία; 

  

Θέμα 8 (επιλογής)  

Σας δίνονται δύο δοχεία με υγρό σε διαφορετική θερμοκρασία. Το υγρό στο δοχείο Α έχει 

θερμοκρασία 30 οC και το δοχείο Β 50 οC. Αδειάζουμε τα δύο υγρά σε ένα τρίτο δοχείο Γ. Η 

θερμοκρασία του δοχείου Γ δεν μπορεί να είναι: 

 

Α) 28 οC Β) 42 οC  Γ) 55 οC  Δ) 50 οC  Ε) 47 οC 

 

Θέμα 9 (επιλογής)  

Α) Με την χρήση ενός κατάλληλου οργάνου μετρήσαμε το πάχος ενός βιβλίου 200 σελίδων και 

το βρήκαμε 5 cm. Να υπολογίσετε το πάχος 10 σελίδων. Ποιο ήταν το όργανο μέτρησης που 

χρησιμοποιήσαμε; 

 

Β) Τρεις μαθητές μέτρησαν το μήκος του βιβλίου φυσικής με τον ίδιο χάρακα. Ο πρώτος το 

βρήκε 24,6 cm, ο δεύτερος 24,555 cm και ο τρίτος 24 m. Να δικαιολογήσετε ποιος μαθητής 

έχει κάνει την σωστή μέτρηση. 
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Διαγράμματα 

 

  


