
 

 
ΙΑΛΥΣΟΣ :   

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 
ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ   

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ    

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ   
  

         ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η   

Α) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της 1ης στήλης µε τις προτάσεις της 2ης στήλης:  

 1η στήλη                   2η στήλη 

1.  Μήκος                             α. Κg   

2. Όγκος                              β. m  

3. Χρόνος                             γ. m2    

4. Πυκνότητα                       δ. sec 

5. Εµβαδόν                           ε. Kg/m3 

6. Μάζα                                ζ. m3  

Β) Ποια από τα παραπάνω µεγέθη της 1ης στήλης είναι θεµελιώδη;    
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η      

Α) Να διατυπώσετε τη συνθήκη ισορροπίας ενός υλικού σηµείου.  

Β) Με ένα νήµα κρεµάµε µια πέτρα βάρους w=35N από το ταβάνι και η πέτρα ισορροπεί. Να 

σχεδιάσετε και να υπολογίσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στην πέτρα.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η     

Α) Να διατυπώσετε το τρίτο νόµο του Νεύτωνα.  

Β) Τα αέρια ασκούν στον πύραυλο την δύναµη F1 = 10Ν , 

αν αυτή είναι η δράση ποια είναι η αντίδραση και ποιο 

είναι το µέτρο αυτής;   
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 
Α) Ποιος ο νόµος της υδροστατικής πίεσης; (Γράψτε τον µαθηµατικό τύπο και εξηγήστε τα 

σύµβολα).  

Β) Τα τρία δοχεία Α, Β και Γ του διπλανού σχήµατος περιέχουν νερό. 

Το ύψος της ελεύθερης επιφάνειας του νερού από τον πυθµένα 

είναι h =0,2m σε κάθε δοχείο. Να συγκρίνετε την υδροστατική 

πίεση που ασκείται στον πυθµένα κάθε δοχείου.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η 

Τα αντικείµενα Α, Β και Γ του παρακάτω σχήµατος αποτελούνται από 

πανοµοιότυπους ξύλινους κύβους. 

A) Ποιο από τα τρία αντικείµενα ασκεί τη µικρότερη δύναµη στο δάπεδο; Na 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

B) Ποιο από τα τρία αντικείµενα πιέζει περισσότερο το δάπεδο; Να 

εξηγήσετε γιατί. 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η   

Α) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η  άνωση;   

Β)Δένουµε στην άκρη του δυναµόµετρου µία πέτρα και την 

αφήνουµε να ισορροπήσει, όπως δείχνει το διπλανό σχήµα. Στη 

συνέχεια βυθίζουµε την πέτρα µέσα στο νερό. Με βάση τα 

δεδοµένα που φαίνονται στο σχήµα, να υπολογίσετε την άνωση 

που δέχεται η πέτρα από το νερό. Να αιτιολογήσετε την 

απάντηση σας.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η   

Να εξηγήσετε πως είναι δυνατόν ένας κορµός ενός µεγάλου δέντρου, βάρους αρκετών χιλιάδων 

Νιούτον, να επιπλέει στη θάλασσα, ενώ ένα χαλικάκι βάρους µερικών µόνο Νιούτον να βυθίζεται.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  
Α) Στις ερωτήσεις i και ii, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

i) Η κινητική ενέργεια ενός σώµατος εξαρτάται: 

α) µόνο από τη µάζα του 

β) µόνο από την ταχύτητά του 

γ) από την µάζα και την ταχύτητά του 

δ) από την πυκνότητά του  

ii)  Όταν η ταχύτητα ενός αντικειµένου διπλασιάζεται, κινητική του ενέργεια:  

α) διπλασιάζεται   

β) υποδιπλασιάζεται  

γ) τετραπλασιάζεται  

δ) υποτετραπλασιάζεται  

Β) Κράτησε το βιβλίο Φυσικής σου µάζας 400g σε ύψος 1,5m από το δάπεδο. Υπολόγισε τη 

δυναµική ενέργεια βαρύτητας του βιβλίου σε αυτή τη θέση. ( g=10m/sec2)   
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 
Ένα σώµα έχει µάζα 5kg και κινείται σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Κάποια στιγµή ασκείται 

οριζόντια δύναµη F=30N.  

Α) Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα.  

Β) Να υπολογίσετε το έργο κάθε δύναµης που ασκείται στο σώµα, αν αυτό υπό την επίδραση της 

οριζόντιας δύναµης µετατοπίζεται κατά 15m.   

 

Στις ερωτήσεις που απαιτούνται πράξεις αυτές να γίνονται στη κόλλα αναφοράς 

Να απαντήσετε σε έξι (06) από τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 
   

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                  ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                        ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ       ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

Καλή Επιτυχία 


