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Επιλέγετε 6 από τα 9 θέματα
Θέμα 1

Συμπλήρωσε  τις  λέξεις  που  λείπουν  από  το  παρακάτω  κείμενο  έτσι  ώστε  οι
προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

i. Οι  δυνάμεις  προκαλούν  α)  μεταβολή  στην  ……………………….  των
σωμάτων β) την ………………..τους.

ii. Όλες  οι  δυνάμεις  που  εμφανίζονται  στη  φύση  έχουν  ένα  κοινό
χαρακτηριστικό:  εμφανίζονται  πάντα  ως  …………………  μεταξύ  δυο
σωμάτων: λέμε ότι τα σώματα ……………….. Η δύναμη είναι ……………
μέγεθος και παριστάνεται ως ……………….

iii. Για να μελετήσουμε τις δυνάμεις,  τις  κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες.
Δυνάμεις  που  ασκούνται  κατά  την  …………………  δύο  σωμάτων  και
δυνάμεις που ασκούνται από ………………………..

iv. Η  επιμήκυνση  του  ελατηρίου  είναι  ………………….  με  τη  δύναμη  που
ασκείται  σ’  αυτό.  Την  παραπάνω  ιδιότητα  των  ελατηρίων  την
εκμεταλλευόμαστε στην κατασκευή οργάνων μέτρησης ……………..: των
…………………. Η μονάδα δύναμης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.)
ονομάζεται ………………………



v.  Η ………………………. είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα
άλλο όταν βρίσκονται σε …………. και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί
σε σχέση με το άλλο. Η διεύθυνση της τριβής είναι ………………… προς τις
επιφάνειες  που  εφάπτονται  και  έχει  φορά  τέτοια  ώστε  να
……………………… στην ολίσθηση της μιας επιφάνειας πάνω στην άλλη.

vi. Η  βαρυτική  δύναμη  που  ασκεί  η  γη  σ’  ένα  σώμα  ονομάζεται
(γήινο)  ..................  του  σώματος.  Οι  βαρυτικές  δυνάμεις  είναι
πάντοτε ..............…

vii.H  τάση  των  σωμάτων  να  αντιστέκονται  σε  οποιαδήποτε  μεταβολή  της
κινητικής  τους  κατάστασης   λέγεται  ……………………….  [Ένα  σώμα
συνεχίζει  να  παραμένει  ………………..  ή  να  κινείται  ευθύγραμμα  και
………………… εφόσον η συνολική δύναμη που ασκείται επάνω του είναι
μηδενική]. Η μάζα είναι το μέτρο της ………………… ενός σώματος.

viii.Πίεση ονομάζουμε το ……….. της δύναμης που ασκείται ...………… σε μια
επιφάνεια  προς  το  ...………………..  της  επιφάνειας  αυτής.  Μονάδα  της
πίεσης στο S.I. είναι ...………. και ονομάζεται ...…………

ix. Η  πίεση  που  ασκεί  ένα  υγρό  που  ισορροπεί  ονομάζεται  ………………..
πίεση και οφείλεται στην ……………………...

x. Η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας ονομάζεται …………………….
πίεση και οφείλεται στο ..…………………… του αέρα.

xi. Η  υδροστατική  πίεση  είναι  ανάλογη  α)  του  ....………………  από  την
επιφάνεια του υγρού, β) της …………… του υγρού και γ) της ...………………
της ...……………….

xii. Σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε υγρό ή αέριο, ασκείται δύναμη της
οποίας η διεύθυνση είναι ..……………… και η φορά προς ...………………….
Η δύναμη αυτή ονομάζεται …………………. Το μέτρο της άνωσης ισούται
με το ..…………… του ...………………… που εκτοπίζεται από το σώμα.

Θέμα 2

Α. Μια γόμα βρίσκεται ακίνητη πάνω στο θρανίο σου. Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις
που ασκούνται στη γόμα και να αναφέρεις από ποιο σώμα ασκείται η κάθε μια.
Να τις κατατάξεις σε δυνάμεις από επαφή και από απόσταση. Να κάνεις το ίδιο
στην περίπτωση που κινείς τη γόμα προς μια κατεύθυνση πάνω στη σελίδα του
τετραδίου σου προκειμένου να σβήσεις μια πρόταση.



Β. Δυο δυνάμεις με διαφορετικά μέτρα ασκούνται σ’ ένα κιβώτιο. Είναι δυνατόν
να προκύψει συνισταμένη δύναμη της οποίας το μέτρο να είναι ίσο με το μηδέν;
Να δικαιολογήσεις την άποψή σου με ένα σχήμα.

Θέμα 3

Μπορείς να ερμηνεύσεις γιατί: (α) Οι καμήλες έχουν μεγάλα επίπεδα πέλματα;
(β)  Οι  σκιέρ  φορούν  χιονοπέδιλα;  (γ)  Τα  τρακτέρ  έχουν  φαρδιά  λάστιχα;  (δ)
«Κόβονται» τα δάχτυλά μας όταν σηκώσουμε ένα βαρύ δέμα από το νήμα που
είναι δεμένο; (ε) Τα παπούτσια των αθλητών έχουν πέλματα με καρφιά; (στ) Ένα
ακονισμένο μαχαίρι κόβει καλύτερα;

Θέμα 4

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ):i. Η τριβή είναι δύναμη από ασκείται από απόσταση.ii. Η δύναμη είναι μέγεθος διανυσματικόiii. Όταν σ’ ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν τότε
αυτό υποχρεωτικά είναι ακίνητο.iv. Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη.v. Το βάρος είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η Γη σε όλα τα σώματα
που βρίσκονται κοντά της.vi. Τα υγρά ασκούν πίεση προς μία μόνο κατεύθυνσηvii. Η πίεση που ασκούν τα υγρά αυξάνει ανάλογα με το βάθος.viii. Ένα αντικείμενο νοιώθει μεγαλύτερη πίεση σε βάθος 1m απ’ ότι σε
βάθος 2m.ix. Η πίεση που θα ασκείται σ’ ένα αντικείμενο εξαρτάται από τον όγκο
και το μέγεθος του δοχείου που το έχουμε τοποθετήσει.x. Μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι το Ν/m



Θέμα 5

Στις  παρακάτω  ασκήσεις  κάνετε  σχήμα  και  εξηγείται  πως  σχεδιάσατε  την
συνισταμένη δύναμη.

Α.  Σ’ έναν κρίκο συνδέονται δυο νήματα. Μέσω των νημάτων ασκούνται στον
κρίκο  δυο  δυνάμεις  με  μέτρα  F1=4N  και  F2=3N .  Πόση  είναι  η  συνολική
δύναμη που ασκείται στον κρίκο, όταν οι δυο δυνάμεις έχουν:

(α) ίδια κατεύθυνση, (β) αντίθετη κατεύθυνση, (γ) σχηματίζουν γωνία 90o ;

Β. Σ’ ένα αντικείμενο ασκούνται δυο δυνάμεις. Μια οριζόντια με μέτρο 6 Ν και
μια  κατακόρυφη  με  μέτρο  8  Ν.  Να  βρεις  το  μέτρο  και  τη  διεύθυνση  της
συνισταμένης των δυο δυνάμεων.

Θέμα 6

Α.  Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα 50 km/h. Ποιο
είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ’ αυτό;

Β. Σ ένα τραπέζι ασκούμε μία δύναμη 30Ν αλλά εκείνο δεν κινείται. Αν το σώμα
είναι σε κατάσταση ισορροπίας να υπολογίσετε την τιμή της τριβής. 

Θέμα 7

Ένας δύτης βρίσκεται σε βάθος 50 m. (α) Να υπολογίσεις την πίεση στα τύμπανα
των αυτιών του καθώς και το μέτρο της δύναμης που ασκείται από τη θάλασσα
σε αυτά, αν γνωρίζεις ότι το εμβαδόν της επιφάνειας των τυμπάνων ενός αυτιού
είναι περίπου 1 cm2.  β) Αν ο δύτης αντέχει σε συνολική πίεση 5 ατμοσφαιρών
(πενταπλάσια της ατμοσφαιρικής), πόσο είναι το μέγιστο βάθος που  μπορεί να
κατεβεί;

Δίνεται: g=10m/ s2 , ρ=1.000kg /m3 , 1atm=100.000N /m2

Θέμα 8

Το εμβαδόν του μεγάλου και του μικρού εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας είναι
1500 cm2 και 300 cm2 αντίστοιχα. Μια μηχανή βάρους 800 Ν βρίσκεται στο μεγάλο
έμβολο. Πόση δύναμη πρέπει να ασκηθεί στο μικρό έμβολο, ώστε να ανυψωθεί η
μηχανή;



Θέμα 9

Α. Μια  χήνα  επιπλέει  στο  νερό  μιας  λίμνης  έχοντας  το  25%  του  όγκου  του
σώματός της στο νερό. Ποια είναι η μέση πυκνότητα της χήνας;

Β. Ένα κιβώτιο έχει σχήμα κύβου με ακμή 0,5 m. Το κιβώτιο ζυγίζει 250 kg. Αν το
αφήσουμε  στο  νερό,  θα  επιπλεύσει  ή  θα  βυθιστεί;  Να  δικαιολογήσεις  την
απάντησή σου.

Δίνεται: g=10m/ s2 , ρ=1.000kg /m3


