
 

 

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ-ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018 
ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Θέμα 1 
Ένα μυρμήγκι κινείται παράλληλα στο χάρακα της παρακάτω εικόνας. Τη χρονική στιγμή  
t = 0 τo σαλιγκάρι βρίσκεται στη θέση Α, ενώ τη χρονική στιγμή t = 2s βρίσκεται στη θέση Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

α.  Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του μυρμηγκιού σε m/s. 
β.  Ποια χρονική στιγμή περιμένετε πως θα βρεθεί στη θέση Γ αν συνεχίσει να κινείται με την ίδια 
μέση ταχύτητα ; 
 
Θέµα 2  
Α. Να χαρακτηρίσεις σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις: 
α. Η γη ασκεί βαρυτική δύναµη µόνο όταν το σώµα βρίσκεται στο έδαφος. 
β. Οι βαρυτική δύναµη που ασκείται σε ένα αντικείµενο είναι µικρότερη στο Ισηµεριινό 
σε σχέση µε του πόλους. 
γ. Η διεύθυνση του βάρους είναι η κατακόρυφη του τόπου. 
δ. Τριβή ασκείται και στην περίπτωση που  ένα σώµα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο 
επίπεδο. 
ε. Η τριβή έχει τέτοια κατεύθυνση ώστε να αντιστέκεται στην ολίσθηση της µιας 
επιφάνειας πάνω στην άλλη. 
στ. Η τρίβή είναι δύναµη από απόσταση. 
 
Β. Να γράψεις τρεις διαφορές µεταξύ της µάζας και του βάρους. 
 
Θέμα 3 
Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη συνισταμένη των δυνάμεων στις εξής περιπτώσεις:                 
      F2=6N 
                                           F2=6N 

             α)              F1=3N          

 
                              γ) F1=8N 
   
β)         F2=2Ν    F1 =5N             
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Θέμα 4 

Α. Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα.  
Β. Δύο εργάτες προσπαθούν να σηκώσουν ένα δοκάρι, 
όπως φαίνεται στο σχήμα . Επειδή είναι ιδιαίτερα βαρύ 
προσέχουν ώστε να μην πέσει στα πόδια τους. Έτσι το 
δοκάρι ανεβαίνει σιγά σιγά με σταθερή ταχύτητα. Αν F, 
η συνολική δύναμη που ασκούν οι δυο εργάτες στο 
δοκάρι με F = F1+F2 και w, το βάρος του, θα ισχύει: 

i. F > W 
ii. F = W 
iii. F < W. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

Θέμα 5 
Ένα καρότσι μάζας m1=2 Kg και ένα άλλο μάζας  m2=4 Kg κινούνται ευθύγραμμα και  
συγκρούονται μεταξύ τους. 
α.   Αν κατά τη σύγκρουση, το πρώτο καρότσι ασκεί 
στο δεύτερο τη δύναμη (F2) που εικονίζεται στο 
σχήμα, σχεδίασε τη δύναμη (F1) που ασκεί το 
δεύτερο στο πρώτο. 
β. Το μέτρο της δύναμης F2 είναι 100 Ν.  
πόσο είναι το μέτρο της F1;  
γ. Ποιο από τα δύο καρότσια έχει μεγαλύτερη 
αδράνεια; 
δ. Ποιανού καροτσιού η ταχύτητα μεταβάλλεται περισσότερο, στο ίδιο χρονικό διάστημα:  
Του πρώτου (μάζας 2 Kg) ή του δεύτερου (μάζας 4 Kg);      

Αιτιολόγησε τις απαντήσεις σου. 

 

Θέμα 6 

Η ρόδα ενός αυτοκινήτου έχει εμβαδό επαφής με το οδόστρωμα Α=100cm2 ενώ η δύναμη που 
ασκεί σ΄ αυτό  λόγω του βάρος του είναι FK= 2500N.  

A. Ποια είναι η πίεση που δέχεται το οδόστρωμα; 

Β. Αν επιλέξει ελαστικά με εμβαδό επαφής 1,25 φορές  μεγαλύτερο, πόση γίνεται τότε η πίεση; 
 
Θέμα 7 
Α. Να χαρακτηρίσεις σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 
α. Το έργο μιας σταθερής δύναμης είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η μετατόπιση. 
β. Το έργο του βάρους για οριζόντια μετατόπιση αντικειμένου είναι μηδέν. 
γ. Το έργο του βάρους κατά την άνοδο σώματος είναι αρνητικό. 
Β.  Ένα παιδί έχει δέσει με σχοινί ένα κιβώτιο που βρίσκεται σε  τραχύ οριζόντιο επίπεδο  και του 
ασκεί οριζόντια δύναμη F=50N. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα αφού δέχεται δύναμη 
τριβής. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F και το έργο της τριβής για μετατόπιση του κιβωτίου 
κατά Δx=10m.  
 



 

 

ΘΕΜΑ 8 
Μία μπάλα μάζας m=0,5kg βρίσκεται ακίνητη στο δάπεδο. Την 
παίρνουμε και την τοποθετούμε πάνω στο ψυγείο σε ύψος 1.8m 
από το έδαφος, όπως δείχνει η εικόνα .  

Α. Να υπολογίσετε την ενέργεια που δαπανήσαμε για να 
τοποθετήσουμε την μπάλα πάνω στο ψυγείο.  
Αν αφήσουμε την μπάλα να πέσει από αυτό το ύψος, χωρίς να έχει 
ταχύτητα αρχικά, να υπολογίσετε: 
Β. Την κινητική ενέργεια που θα έχει η μπάλα καθώς φτάνει στο δάπεδο 
και  
Γ. Την ταχύτητα με την οποία φθάνει η μπάλα στο δάπεδο.  
Κατά την πτώση της μπάλας η μηχανική της ενέργεια διατηρείται 
σταθερή. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη: g=10N/kg.   
 
 
 
Θέμα 9 
Να αντιστοιχίσεις τα μεγέθη της πρώτης στήλης του παρακάτω πίνακα με τα σύμβολα της δεύτερης 
και με τις μονάδες της τρίτης. 
Μέγεθος  Σύμβολο  Μονάδα  
Ταχύτητα  F N 
Δύναμη  E Kg 
Βάρος  m J 
Μάζα  W N/m2 
Έργο  w sec 
Ενέργεια  p m/sec 
 Πίεση  t  
Χρόνος  u  
Κάθε μονάδα μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα του ενός μεγέθη. 
Στο φύλλο απαντήσεων γράφετε μέγεθος- σύμβολο – μονάδα.  
 
 


