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ΓΡΑΠΤΕΣ   ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 

Σ Τ Η       Φ Υ Σ Ι Κ Η     Τ Η Σ       Β ΄     Τ Α Ξ Η Σ  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
 

      

Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα τη χρονική στιγμή t1= 3 sec  διέρχεται από την θέση x1= 20 cm και τη   

χρονική στιγμή t2= 8 sec  διέρχεται από την θέση x2= - 15 cm.Να υπολογίσετε : 

α)  την απόσταση μεταξύ των δύο θέσεων x1, x2. 

β)  την μετατόπιση του κινητού  μεταξύ των χρονικών στιγμών  t1  και t2.  

γ) τη μέση ταχύτητα του κινητού  μεταξύ των χρονικών στιγμών  t1  και t2. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
η
 

α)  Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων ; 

β)   Στο ίδιο σημείο ενός σώματος ασκούνται δύο δυνάμεις  με μέτρα  F1  = 6  N  και  F2 = 8  N .  

       Να βρείτε το μέτρο και  την κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα ,  

        όταν οι δύο δυνάμεις  : i) έχουν   ίδια κατεύθυνση    ii)   έχουν αντίθετη  κατεύθυνση   

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
η
 

Να κάνετε σωστά την αντιστοίχηση των παρακάτω φυσικών μεγεθών και των αντίστοιχων μονάδων τους στο 

Διεθνές Σύστημα ( S.I ) 

                                                   ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ                          ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ S.I 

1.   ενέργεια        α.   Watt 

 2.   μετατόπιση         β.    N . m 

 3.   χρόνος         γ. Joule 

                                                      4.   έργο         δ.    m/sec 

                                                      5.   ταχύτητα         ε.     sec 

 6.   ισχύς          ζ.    m 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
η
 

 

α) Δώστε με λόγια και με σύμβολα τον ορισμό της  μέσης ταχύτητας. 

β) Δύο κινητά έχουν αντίστοιχα ταχύτητες μέτρων υ1 = 72 Km/h   και υ2 = 30 m/sec .   Ποίου κινητού η ταχύτητα   

    έχει μεγαλύτερο μέτρο; Να δικαιολογήσετε την  απάντησή σας.               

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
η
 

 

α) Να διατυπώσετε τον  1
ο
 Νόμο    και   τον  3

0 
 Νόμο του Νεύτωνα. 

β)  Ένα διαστημόπλοιο κινείται στο διάστημα με σταθερή ταχύτητα. Πόση είναι η συνολική δύναμη   που   

     ασκείται πάνω του;  Να δικαιολογήσετε  την απάντησή σας.               

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
η
 

α) Δώστε με λόγια και με σύμβολα τον ορισμό της ισχύος μιας μηχανής. 

β) Μια μηχανή Α έχει ισχύ 10000 W και  μια μηχανή Β έχει ισχύ 7000 W.  Αν παράγουν το ίδιο έργο ,   

     ποια χρειάζεται μικρότερο χρόνο για να το παράγει;  

     Να δικαιολογήσετε την  απάντησή σας.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
η
 

α) Δώστε με λόγια και με σύμβολα τον ορισμό του έργου σταθερής δύναμης που μετακινεί το σημείο   

    εφαρμογής της πάνω στην διεύθυνσή της. 

β) Ένας άνθρωπος σπρώχνει µε οριζόντια δύναµη 100 Ν ένα κιβώτιο  πάνω σε ένα πάτωμα. Αν το κιβώτιο, που  

      αρχικά ήταν ακίνητο, μετατοπίστηκε  κατά 90 m και δεν υπάρχουν δυνάµεις τριβής µεταξύ πατώµατος και  

      κιβωτίου να  υπολογίσετε το  έργο της δύναµης  που ασκεί ο άνθρωπος στο κιβώτιο. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
η
 

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να 

είναι επιστημονικά σωστές. 

« Το άθροισμα της ............α............(U) και της ..............β..............ενέργειας (Κ) ενός .....γ............κάθε   

    χρονική στιγμή ονομάζεται ...........δ................ ενέργεια  του ...........ε............. 

    Όταν σ’ ένα  σώμα επιδρούν μόνο..........ζ..............,   .........η.................. ή δυνάμεις ...........θ............. 

     παραμόρφωσης , η  μηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή.» 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
η
 

Ένας βράχος μάζας 20 kg βρίσκεται στην άκρη ενός γκρεμού βάθους 100 m. Στο βάθος του γκρεμού κυλάει ένα 

ποταμάκι. 

α) Να υπολογίσετε τη  βαρυτική δυναμική ενέργεια του βράχου σε σχέση με το ποταμάκι. 

β) Ο βράχος πέφτει από τον γκρεμό. Να υπολογίσετε την κινητική του ενέργεια όταν φθάνει στην επιφάνεια  

     του ποταμού.   

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/sec
2 

. 

 Επίσης οι τριβές του βράχου με την ατμόσφαιρα κατά την πτώση του θεωρούνται αμελητέες. 

 


