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Φυσική Β’ Γυμνασίου - Επαναληπτικές Ασκήσεις 

(για να περάσει ευχάριστα (;) η καραντίνα!) 

 

Κεφάλαιο 1  

1) Να κάνετε μετατροπή των μονάδων 

mcm ......10   22 ......10 mcm   33 ......10 mcm   

dmmm ......32   22 ......32 dmmm   33 ......32 dmmm   

kmm ......150   22 ......150 kmm   33 ......150 kmm   

mmm ......32.0   22 ......32.0 mmm   33 ......32.0 mmm   

cmm ......02.6   22 ......02.6 cmm   cmm ......02.6 3   

2) Ένα σώμα έχει μάζα kgm 20 και όγκο 34mV  . Να υπολογίσετε την πυκνότητα του. 

3) Ένα σώμα έχει μάζα kgm 9 και όγκο 33dmV  . Να υπολογίσετε την πυκνότητα του. 

4) Ένα σώμα έχει μάζα gm 240 και όγκο 36cmV  . Να υπολογίσετε την πυκνότητα του. 

5) Ένα σώμα έχει μάζα gm 32 και όγκο 38mmV  . Να υπολογίσετε την πυκνότητα του. 

6) Ένα σώμα έχει μάζα kgm 640 και πυκνότητα 3800 mkg . Να υπολογίσετε τον όγκο 

του. 

7) Ένα σώμα έχει μάζα kgm 250 και πυκνότητα 35.12 cmg . Να υπολογίσετε τον όγκο 

του. 

8) Ένα σώμα έχει μάζα gm 720 και πυκνότητα 336 dmg . Να υπολογίσετε τον όγκο του. 

9) Ένα σώμα έχει μάζα gm 1250 και πυκνότητα 325 cmkg . Να υπολογίσετε τον όγκο 

του. 

10) Ένα σώμα έχει πυκνότητα 3250.1 mkg και όγκο 312mV  . Να υπολογίσετε την μάζα 

του. 

11) Ένα σώμα έχει πυκνότητα 3000.420 dmg και όγκο 34cmV  . Να υπολογίσετε την μάζα 

του. 
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12) Ένα σώμα έχει πυκνότητα 3000.52 cmg και όγκο 36.1 dmV  . Να υπολογίσετε την 

μάζα του. 

13) Ένα σώμα έχει πυκνότητα 3000.15 mg και όγκο 33mmV  . Να υπολογίσετε την μάζα 

του. 

14) Έχετε στην διάθεση σας έναν ογκομετρικό σωλήνα και μία ζυγαριά ακριβείας. Σας δίνεται 

ένα αντικείμενο ακανόνιστου σχήματος. Να περιγράψετε ένα πείραμα με την βοήθεια του 

οποίου μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του σώματος. Εφαρμογή: gm 750 , 

mLV 100  

 

Κεφάλαιο 2 

 

15) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα. Σε χρόνο st 3 διανύει μία απόσταση ms 60 . Να 

υπολογίσετε την μέση ταχύτητά του. 

16) Ένα όχημα μεταβαίνει από την πόλη Α στην πόλη Β. Η απόσταση των δύο πόλεων είναι  

kms 72 . Αν η κίνηση αυτή διήρκεσε  μισή ώρα ποια ήταν η μέση ταχύτητα του οχήματος; 

17) Η Αθήνα απέχει από την Νέα Υόρκη km000.8 . Η ταχύτητα πτήσης ενός Airbus 380 είναι 

hkm/185.1 . Να υπολογίσετε τον χρόνο πτήσης. 

18) Η ταχύτητα διαφυγής ενός σώματος από τον πλανήτη Γη, δηλαδή η ταχύτητα που 

χρειάζεται να έχει οποιοδήποτε σώμα για να πάει στο διάστημα, είναι skmu /2.11 . Αν η 

απόσταση που πρέπει να διανύσει κάποιος δορυφόρος για να πάει στο διάστημα είναι 

kms 500.3 να υπολογίσετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να βγει ο δορυφόρος από το 

βαρυτικό πεδίο της Γης; 

19) Ένας πετρίτης (είδος γερακιού) πετάει σε ύψος 800m και βλέπει την λεία του. Σε κάθετη 

πορεία η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα hkm/400 . Να υπολογίσετε σε πόσο 

χρόνο θα φτάσει στην λεία του. 

20) Γνωρίζουμε ότι ο ήχος ταξιδεύει με ταχύτητα smu /340 . Μία βροχερή ημέρα πέφτει ένας 

κεραυνός και παρατηρούμε ότι τον ακούμε μετά από 4s. Πόσο μακριά από εμάς έπεσε ο 

κεραυνός; 

 


