
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………ΤΜΗΜΑ ……….. 

 

1. Τι ονομάζουμε συνιστάμενη δυο η περισσότερων δυνάμεων; (μον 2) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2. Τι ονομάζουμε αδράνεια; (μον. 2) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ (μον. 8) 

Α) Όταν σε ένα σώμα ισορροπεί, τότε παραμένει ακίνητο η κινείται ευθύγραμμα και 

ομαλά.  

Β) Ένα κινούμενο φορτηγό σταματά πιο δύσκολα όταν είναι άδειο παρά όταν είναι 

φορτωμένο. 

Γ) Μια διαφορά μάζας-βάρους είναι ότι το βάρος είναι μονόμετρο μέγεθος ενώ η μάζα 

διανυσματικό. 

Δ) Οι βαρυτικες δυνάμεις είναι πάντοτε ελκτικές. 

Ε) Η μάζα ενός σώματος παραμένει ίδια σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος  κι αν 

μεταφερθεί το σώμα. 

ΣΤ) Η βαρυτικη δύναμη είναι δύναμη απόστασης 

Ζ) Όσο μικρότερη είναι η μάζα ενός σώματος, τόσο πιο γρήγορα μεταβάλλεται η 

ταχύτητα του.  

Η) Το βάρος ενός σώματος αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος που βρίσκεται το σώμα 

από την επιφάνεια του εδάφους. 

 

4. Η κίνηση των ελικοπτέρων ερμηνεύεται με τη βοήθεια του 

Α. 1ου νόμου Νεύτωνα 

Β. 2ου νόμου Νεύτωνα 

Γ. 3ου νόμου Νεύτωνα   (μον 2) 

 

5. Δύο σώματα έχουν την ίδια αδράνεια όταν:  

 (α) Κινούνται με ίδια ταχύτητα  

(β) Έχουν ίσες μάζες  

(γ) Έχουν ίδιο όγκο 

(δ) Είναι και τα δύο ακίνητα    (μον. 2) 

 

6. Ένα κουτί μάζας 2kg βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και του ασκείται σταθερή 

οριζόντια δύναμη F=10N. Τότε το σώμα θα κινηθεί 

Α) με σταθερή ταχύτητα 5m/s  

B) με σταθερή ταχύτητα 20m/s  

Γ) με μεταβαλλόμενη ταχύτητα  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ (μον 3) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

7. Ένα κιβώτιο ισορροπεί πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Το βάρος του κιβώτιου και η 

κάθετη δύναμη που δέχεται από το δάπεδο έχουν ρόλο δράσης-αντίδρασης; 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ (μον 3) 

………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Σπρώχνουμε το σώμα προς τα πάνω στο τραχύ 

κεκλιμένο επίπεδο. Σχεδιάστε δυνάμεις (μον 3) 

 

 

 

 

9. Δύο δυνάμεις με μέτρα 16 Ν και 12 Ν και διευθύνσεις που σχηματίζουν γωνία 900, 

επιδρούν σε ένα σωμάτιο. Το μέτρο της συνισταμένης τους σε Ν είναι: 

α. 20.  β. 28.  γ. 4.  δ. 14     

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑ (μον. 3) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Στο παρακάτω σχήμα το ποδήλατο και το φορτηγό κινούνται αντίθετα και 

συγκρούονται. Να σημειώσεις στο αριστερό σχήμα τη δύναμη  που ασκεί το 

φορτηγό στο  ποδήλατο και στο δεξί τη δύναμη  που ασκεί το  ποδήλατο στο 

φορτηγό κατά την κρούση. (μον 1+2) 

 

. Ποιο όχημα ασκεί στο άλλο δύναμη μεγαλύτερου μέτρου;  ………………………… 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ……………………………………………………………………… 

 

11. Τραβάμε το σώμα ασκώντας σταθερή δύναμη μέτρου F=6N και το σώμα κινείται με 

σταθερή ταχύτητα στο τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Αν η μάζα 

του σώματος είναι 0,8kg και g=10m/s2, σχεδιάστε όλες τις 

δυνάμεις που δέχεται το σώμα και υπολογίστε τα μέτρα 

τους δικαιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας. 

  (μον. 9) 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 


