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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ 

ΣΡΙΣΗ 28 ΜΑΙΟΤ 2013 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ  Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

  

ΘΔΜΑ 1ο     ΚΙΝΗΔΙ 

Α. Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θελό ησλ 

παξαθάησ πξνηάζεσλ θαη δίπια ηε ιέμε πνπ ζπκπιεξώλεη ην αληίζηνηρν θελό ζσζηά. 

Ζ ζέζε ελόο ζώκαηνο θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα (α)………………..……. 

……………...……….. . Φπζηθά κεγέζε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη κόλν από έλαλ αξηζκό 

νλνκάδνληαη (β)………….…. . Αληίζεηα, κεγέζε όπσο ε ζέζε, πνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπο 

εθηόο από ην (γ)…………….………………… απαηηεί θαη ηελ θαηεύζπλζε, νλνκάδνληαη 

(δ)………………….. . Ζ ηαρύηεηα είλαη (ε)………….. κέγεζνο θαη ε κνλάδα ηεο ζην SI 

είλαη ην (ζη) ……………...… . Ο θιάδνο ηεο Φπζηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ 

θηλήζεσλ νλνκάδεηαη (δ) ……………………. . 

Β.  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά θαη ζε ρξόλν t=20s δηαλύεη 

απόζηαζε 280m. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  

 

ΘΔΜΑ 2ο     ΝΔΤΣΩΝΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΜΔΙ 

Α. Έλαο καζεηήο παίδεη ην παηρλίδη ηεο δηειθπζηίλδαο κε έλαλ ειέθαληα όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

 

1. Ο καζεηήο αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζηνλ ειέθαληα απ’ όηη ν ειέθαληαο 

ζην καζεηή.  

2. Ο ειέθαληαο αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζην καζεηή απ’ όηη ν καζεηήο 

ζηνλ ειέθαληα.  

3. Ο καζεηήο θαη ν ειέθαληαο αζθνύλ ηελ ίδηα δύλακε ν έλαο ζηνλ άιιν. 

 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ πξόηαζε πνπ επηιέμαηε. Σε πνην λόκν ηνπ Νεύησλα βαζίζηεθε 

ε επηινγή ζαο; 
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Β. O θύξηνο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κόιηο 

πνπ αληηιήθζεθε ηνλ γθξεκό θαη πάηεζε έγθαηξα 

ηα θξέλα! Τν θαπέιν όκσο δελ ηα θαηάθεξε. 

Δμεγήζηε γηαηί ην θαπέιν «πεηάρηεθε» κπξνζηά. 

Σηελ πξνζπάζεηά ζαο απηή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

έλλνηα ηεο αδξάλεηαο πνπ πεξηγξάθεηε ζηνλ 

αληίζηνηρν λόκν ηνπ Νεύησλα. 

 

 

ΘΔΜΑ 3ο      ΓΤΝΑΜΔΙ 

Α.         1. Να δηαηππώζεηε ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ελόο πιηθνύ ζεκείνπ.  

 2. Με έλα λήκα θξεκάκε κηα πέηξα βάξνπο w=35N από ην ηαβάλη θαη ε πέηξα 

ηζνξξνπεί. Να ζρεδηάζεηε θαη λα ππνινγίζεηε όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη 

ζηελ πέηξα.  

Β.   Να αλαθέξεηε θαη λα ζρνιηάζεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζηε κάδα θαη ζην βάξνο. 

 

ΘΔΜΑ 4ο       ΤΓΡΟΣΑΣΙΚΗ ΠΙΔΗ 

Κνληά ζην θξάγκα ηεο παλέκνξθεο ιίκλεο καο, ηεο ιίκλεο Πιαζηήξα, ν ππζκέλαο 

βξίζθεηαη ζην κέγηζην βάζνο ηνπ, ην νπνίν έρεη ηηκή h=60m. Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο 

ιίκλεο είλαη ρ=1g/cm
3
, λα βξείηε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζε Pa ζε έλα ζεκείν ηνπ ππζκέλα. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10 m/s, θαη όηη 1 cm
3
 = 10

-6
 m

3
. 

 

ΘΔΜΑ 5ο      ΔΡΓΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Α. Πώο νξίδεηαη ε κνλάδα ηνπ έξγνπ 1 Joule; Να δεηρζεί θαη κε καζεκαηηθή ζρέζε. 

Να αλαθέξεηε δύν πνιιαπιάζηα. 

Β.   1. Να νξίζεηε ηε κεραληθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο. 

       2. Να δηαηππώζεηε ην ζεώξεκα δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο. 

 

ΘΔΜΑ 6ο      ΔΡΓΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Αζιεηήο ηεο άξζεο βαξώλ αλπςώλεη 200 kg ζε ύςνο 2 m. Πόζν είλαη ην έξγν ηεο 

δύλακεο πνπ αζθεί ν αζιεηήο ζηε κπάξα όηαλ: 

α)  αλπςώλεη ηε κπάξα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα; 

β)  θξαηάεη ηε κπάξα πάλσ από ην θεθάιη ηνπ; 

γ)  θαηεβάδεη αξγά ηε κπάξα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζην έδαθνο; 

Γίλεηαη: 210 /g m s . 



Σελίδα 3 από 4 

ΘΔΜΑ 7ο      ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Έλαο παίθηεο ηνπ κπάζθεη θξαηά κηα κπάια ζηα ρέξηα ηνπ. Λόγσ ηνπ ηδξώηα όκσο ε 

κπάια γιηζηξά από ηα ρέξηα ηνπ θαη αξρίδεη λα πέθηεη. H κπάια έρεη βάξνο w=20N θαη ν 

παίθηεο ηελ θξαηνύζε ζε ύςνο h=1,5m πάλσ από ην παξθέ. Αλ ππνζέζνπκε όηη δελ 

ππάξρνπλ δπλάκεηο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ θίλεζε ηεο κπάιαο λα απαληήζεηε ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο 

1. Τη είδνπο ελέξγεηα είρε ε κπάια όηαλ ηελ θξαηνύζε ν παίθηεο ζηα ρέξηα 1,5 m πάλσ 

από ην παξθέ; 

2. Σε πνηα κνξθή κεηαηξάπεθε ε αξρηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ιίγν πξηλ ρηππήζεη ζην 

παξθέ; 

3. Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ είρε ε κπάια ζηα ρέξηα ηνπ παίρηε. 

 

ΘΔΜΑ 8ο     ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Α. Να νξίζεηε ηελ έλλνηα ηεο ζεξκόηεηαο. Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δώζαηε 

κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ζηα ζώκαηα απνζεθεύεηαη ζεξκόηεηα; 

Β. Γύν ζώκαηα Υ θαη Τ θέξνληαη ζε επαθή. Τν ζώκα Υ πξηλ από ηελ επαθή 

βξίζθεηαη ζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην ζώκα Τ. Να αιηιολογήζεηε με ζαθήνεια 

πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ην θαηλόκελν πνπ ζα ζπκβεί κεηά ηελ 

επαθή είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

1. Θα κεηαθεξζεί ελέξγεηα από ην Υ ζην Τ. 

2. Θα κεηαθεξζεί ζεξκνθξαζία από ην Υ ζην Τ.  

3. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ Υ ζα απμεζεί ελώ ηνπ Τ ζα κεησζεί. 

 

ΘΔΜΑ 9ο     ΜΔΓΔΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ 

Α. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θπζηθά κεγέζε ηεο Σηήιεο Η κε ηηο κνλάδεο ηεο Σηήιεο ΗΗ, 

γξάθνληαο ζηε θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο Σηήιεο Η θαη δίπια ζηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο 

Σηήιεο ΗΗ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

ηήλε Ι 

Μέγεζνο 

ηήλε ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

Μνλάδα κέηξεζεο 

1.  Ταρύηεηα Α.   Kg (θηιό) 

2.  Χξόλνο Β.   J (Joule) 

3.  Βάξνο Γ.   J (Joule) 

4.  Μάδα Γ.   s 

5.  Πίεζε Δ.   m/s  

6.  Δλέξγεηα ΣΤ.   N / m
2
 

7.  Έξγν Ε.   N (Newton) 

8.  Ηζρύο Ζ.   W (Watt) 
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Β.   Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο () ή ιαλζαζκέλεο (Λ).  

1. Σηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην θηλεηό είλαη 

αλάινγε ηνπ ρξόλνπ θίλεζεο.  

2. Τελ πίεζε ηε κεηξνύκε κε ην δπλακόκεηξν.  

3. Ζ πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη αλάινγε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πγξνύ. 

4. H πδξνζηαηηθή πίεζε εμαξηάηαη από ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ.  

5. Ζ αδξάλεηα ελόο ζώκαηνο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη ην ρξώκα 

ηνπ.  

6. Πνιιέο θνξέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην 

calorie (cal). 

 

 

 

Οδεγίερ για ηοςρ εξεηαδόμενοςρ 

1. Τα ζέκαηα λα κελ ηα αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην επάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ 

ακέζσο κόιηο παξαδνζνύλ. Κακία άιιε ζεκείσζε δελ επηηξέπεηε λα γξάςεηε. 

3. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ηελ θόιια θαη ηα 

θσηναληίγξαθα. 

4. Να απαληήζεηε ζηεν κόλλα ζαρ ζηιρ έξι (6) από ηιρ εννιά (9) επωηήζειρ. 

5. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζόβαζκεο. 

6. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Γύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

 

        

 

Ο Γηεπζπληήο                                                                             Ο εηζεγεηήο 

 

 

 

 

      

                                                                                                           Γηάλλεο   Γελλάδηνο  

 

 


