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ΘΓΜΑ 1o  

Γηα θάζε έκα από ηα μεγέζε ημο πίκαθα κα γνάρεηε ηε μμκάδα μέηνεζεξ. 

Μεγέζε Μμκάδα Μέηνεζεξ 

1. Μάδα 2. Ιζπύξ 

3. Τνηβή 4. Βάνμξ 

5. Ένγμ δύκαμεξ 6. Ταπύηεηα 

7. Πίεζε 8. Υδνμζηαηηθή πίεζε 

9. Μεηαηόπηζε 10. Φνόκμξ 

11. Όγθμξ 12. Μεπακηθή Γκένγεηα 

 

ΘΓΜΑ 2o 

Α. Να ζομπιενώζεηε ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί 

Γίδμξ Υιηθμύ Μάδα Όγθμξ (cm3) Ποθκόηεηα (g/ cm3) 

Ξύιμ  30 0,7 

Νενό 220 g 220  

Χάιοβαξ 6,4 kg  8 

 

Οη οπμιμγηζμμί ζαξ κα πανμοζηάδμκηαη ακαιοηηθά ζηεκ θόιια πμο ζα παναδώζεηε. 

ΘΓΜΑ 3μ 

Α. Να γνάρεηε ηέζζενηξ δηαθμνέξ μεηαλύ μάδαξ θαη βάνμοξ. 

Β. Πόζμ ζα είκαη ημ βάνμξ εκόξ ακζνώπμο ζημκ Άνε όηακ ε μάδα ημο είκαη m=50 kg θαη ε 

επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ ζηεκ επηθάκεηά ημο Άνε είκαη 3,8m/sec2; 

 

ΘΓΜΑ 4o 

Μία μηθνή ζθαίνα λεθηκάεη ηε πνμκηθή t1 = 0s 

από ηε ζέζε Α με ζοκηεηαγμέκε xΑ = +6m θαη 

θαηαιήγεη ζημ Β με  xΒ = +2m ηε πνμκηθή 

ζηηγμή  t2 = 2s .  

i) Να οπμιμγίζεηε ηε μεηαηόπηζε, Δx, μέπνη ηε ζέζε Β θαη ημ πνμκηθό δηάζηεμα θίκεζεξ, Δt.  

ii) Να οπμιμγίζεηε ηε μέζε ηαπύηεηα ηεξ ζθαίναξ.  
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ΘΓΜΑ 5o  

Α. Σε έκα ζώμα αζθμύκηαη μη δοκάμεηξ F1 = 8N θαη F2 = 6Ν. Να οπμιμγηζηεί θαη κα ζπεδηαζηεί ε 

ζοκηζηαμέκε δύκαμε ακ: 

i. Έπμοκ ηεκ ίδηα θαηεύζοκζε. 

ii. Έπμοκ ακηίζεηε θαηεοζύκζε. 

iii. Γίκαη θάζεηεξ μεηαλύ ημοξ. 

Β. Σε έκα ζώμα αζθμύκηαη μη μμόννμπεξ δοκάμεηξ F1 θαη F2 θαη ε ακηίννμπε αοηώκ F3. Ακ 

γκςνίδεηε όηη  F1 = 8 Ν θαη F3 = 15 Ν θαη όηη ημ ζώμα ηζμννμπεί, κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ θαη ηε 

δηεύζοκζε ηεξ F2. 

 

 

ΘΓΜΑ 6μ 

A. Τη μκμμάδμομε αδνάκεηα εκόξ ζώμαημξ; 

Β. Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ ςξ ζςζηέξ ή ιακζαζμέκεξ. 

i. Oη δοκάμεηξ πνμθαιμύκ μεηαβμιή ζηεκ ηαπύηεηα θαη παναμόνθςζε ηςκ ζςμάηςκ ζηα 

μπμία αζθμύκηαη. 

ii. Όηακ έκαξ αζιεηήξ ηεξ άνζεξ βανώκ θναηάεη αθίκεηε ηεκ μπάνα ζε θάπμημ ύρμξ, ε δύκαμε 

πμο αζθεί ζε αοηήκ δεκ πανάγεη ένγμ. 

iii. Κάζε ζώμα ημ μπμίμ θηκείηαη έπεη θηκεηηθή εκένγεηα. 

iv. Η ηνηβή είκαη ε δύκαμε πμο αζθείηαη από έκα ζώμα ζε έκα άιιμ όηακ βνίζθμκηαη ζε επαθή 

θαη ημ έκα θηκείηαη ζε ζπέζε με ημ άιιμ. 

v. Όζμ μεγαιύηενε μάδα έπεη έκα ζώμα ηόζμ μηθνόηενε αδνάκεηα πανμοζηάδεη. 

 

ΘΓΜΑ 7o  

Α. Τη μκμμάδεηαη πίεζε θαη πμημξ είκαη μ μαζεμαηηθόξ ηεξ ηύπμξ; 

Β. Να ελεγήζεηε γηαηί μη ειέθακηεξ έπμοκ μεγάια επίπεδα πέιμαηα.  

 

ΘΓΜΑ 8o  

Α. Πόηε μία δύκαμε ιέμε όηη πανάγεη ένγμ; Πμηα ε μμκάδα ένγμο ζημ S.I.; 

Β. Πόηε ημ ένγμ μηαξ δύκαμεξ είκαη: α. ζεηηθό β. μεδέκ γ. ανκεηηθό 

 

ΘΓΜΑ 9o  

Από έκα ζεμείμ Α πμο απέπεη ύρμξ h από ημ έδαθμξ αθήκμομε κα πέζεη έκα ζώμα 

μάδαξ 0,5kg. Ακ ημ ζώμα έπεη θηκεηηθή εκένγεηα 40 J όηακ θηάκεη ζημ έδαθμξ, κα 

βνείηε ημ ύρμξ από ημ μπμίμ αθέζεθε. Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 
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