
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

ΤΑΞΗ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2 

 

ΘΕΜΑ 1o 

1.1) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:  

1. Μία δύναμη μπορεί να προκαλέσει ……................... ή μεταβολή στην ………….. κατάσταση ενός σώματος.  

2. Για να υπολογίσουμε το μέτρο, δηλαδή το μέγεθος μιας δύναμης, χρησιμοποιούμε ένα όργανο που 
ονομάζεται ……………….. . Η λειτουργία του βασίζεται στον νόμο του …………….. .   

3. Σύμφωνα με τον Νόμο του ……………….. η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ………….. με τη δύναμη που 
του ασκείται. 

4. Χωρίζουμε τις δυνάμεις σε δύο κατηγορίες: σε δυνάμεις που ασκούνται με ……………….. και στις 
δυνάμεις που ασκούνται από ………………… .  

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

1. Οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη.  

2. Η αδράνεια είναι μια δύναμη.  

3. Τριβή ονομάζουμε την δύναμη που εμφανίζεται όταν δύο σώματα βρίσκονται σε επαφή και το ένα 
κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση με το άλλο.  

4. Όταν αυξάνεται η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m, τόσο πιο γρήγορα μεταβάλλεται η 
ταχύτητα του σώματος. 

5. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε η συνολική δύναμη (FΟλ ) που δρα σε αυτό είναι μηδέν. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Α. Να διατυπώσετε τον πρώτο Νόμο του Νεύτωνα.   

Β. Ένα σώμα δέχεται τέσσερις δυνάμεις με αποτέλεσμα να ισορροπεί. Το μέτρο των τριών δυνάμεων 
είναι: F1=4N, F2=3N και F3=8N. Να υπολογίσετε το μέτρο (την τιμή) της τέταρτης δύναμης και στη 
συνέχεια να τη σχεδιάσετε.  

 
 
  



 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη συνισταμένη των δυνάμεων σε καθεμία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

Α. F1= 4N, F2=5N      Β. F1= 5N, F2=6N και F3=7N. 

           

 

Γ. F1=6N και F2=8N 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ένα μεγάλο φορτηγό και ένα μικρό Ι.Χ αυτοκίνητο 
συγκρούονται.  

α) Να συγκρίνεις τα μέτρα των δυνάμεων που 
ασκούνται στα δυο οχήματα κατά τη διάρκεια της 
σύγκρουσης. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

β) Σε ποιο όχημα παρατηρείται μεγαλύτερη 
μεταβολή της ταχύτητας; και γιατί; 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο  

Στο σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα καθώς του ασκούμε οριζόντια δύναμη 
F=10Ν, με κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα. Η μάζα του σώματος είναι 7kg.  
α) να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα.  
β) να υπολογίσετε όλες τις δυνάμεις. 

 
 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


