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ΘΕΜΑ 1o 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:  

1. Κάθε υγρό ασκεί ………….. στα σώματα που βυθίζονται σε αυτό. Η ……..………. αυτή ονομάζεται 
….…………. και δεν εξαρτάται από το ……….. και το ………… του σώματος που βυθίζεται. 
2. Όταν ένα σώμα είναι ολόκληρο βυθισμένο σε υγρό, η άνωση είναι …………. του …………… του 
σώματος.  
3. Υγρό με μεγαλύτερη πυκνότητα ασκεί σε ένα σώμα …………. άνωση από ένα υγρό με μικρότερη 
πυκνότητα.  
4. Όσο …………….είναι ο όγκος του σώματος που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό τόσο ……………….. είναι 
και η ……………. που του ασκείται από το υγρό. 
5. Η άνωση είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα από ένα υγρό και έχει φορά προς τα ………….. . 
Το  μέτρο  της ισούται με το βάρος του ………. που εκτοπίζεται από το σώμα.  

Β. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).  

1. Η υδροστατική πίεση εξαρτάται από τον όγκο του βυθισμένου σώματος. 

2. Η πίεση είναι διανυσματικό μέγεθος.  

3. O τύπος της πίεσης είναι p= F /A . 

4. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη στην κορυφή ενός βουνού απ' ότι στην επιφάνεια της 
θάλασσας. 

5. Η άνωση εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώμα, εφόσον είναι βυθισμένο πλήρως.  
 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμήδη.  

Β. Τι είναι η άνωση; Πού οφείλεται;  

Γ. Να ερμηνεύσεις γιατί οι καμήλες έχουν μεγάλα επίπεδα πέλματα.  

Δ. Να ερμηνεύσεις γιατί ένα ακονισμένο μαχαίρι κόβει καλύτερα.  

  



 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Α. Ποια είναι η αρχή του Pascal;   

Β. Σώμα βάρους 3000Ν βρίσκεται στο μεγάλο έμβολο ενός υδραυλικού πιεστηρίου. Το εμβαδόν του 
μικρού εμβόλου είναι 150cm2 και το εμβαδόν του μεγάλου εμβόλου είναι 1500cm2. Πόση δύναμη πρέπει 
να ασκηθεί στο μικρό έμβολο έτσι ώστε να ανυψωθεί το σώμα; 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Διαθέτουμε δεξαμενή με βάθος 2m και εμβαδόν πυθμένα 0,06m2 , η οποία περιέχει νερό. Να 
υπολογίσετε:  

Α. την υδροστατική πίεση σε βάθος 1m από την επιφάνεια του νερού.  

Β. την υδροστατική πίεση στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Γ. την ολική πίεση στον πυθμένα της δεξαμενής.  

Δ. την ολική δύναμη που δέχεται ο πυθμένας της δεξαμενής.  

Δίνονται: επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, πυκνότητα νερού ρνερού=1000kg/m3, ατμοσφαιρική 
πίεση patm=100000N/m2.   

 

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Στο άκρο δυναμόμετρου κρεμάμε ένα σώμα. Όταν το σώμα βρίσκεται στον αέρα η ένδειξη του 
δυναμόμετρου είναι 8Ν, ενώ όταν είναι βυθισμένο εξ ολοκλήρου σε υγρό, η ένδειξη του δυναμόμετρου 
είναι 6Ν. Αν ο όγκος του σώματος είναι 100cm3, να υπολογίσετε:  
Α. την άνωση που δέχεται το σώμα από το υγρό.  
Β. την πυκνότητα του υγρού. 
Γ. την πυκνότητα του σώματος. 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.  
 

 

 

 

 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


