
ΓΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1. Έκα ζώμα λεθηκά ηεκ t0=0 από ηε ζέζε π0=4m θαη θηκείηαη πνμξ ηα δεληά θαη ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t1 θηάκεη ζηε  ζέζε π1=7m. Μεηά αιιάδεη θμνά θαη θηκείηαη πνμξ ηα 

ανηζηενά. Τε πνμκηθή ζηηγμή t2=4s θηάκεη ζηε ζέζε π2=-1m.  

α.  Να οπμιμγίζεηξ ηε μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ από ηε πνμκηθή ζηηγμή t0 έωξ ηε 

ζηηγμή t1 θαη από ηε πνμκηθή ζηηγμή t0  έωξ ηε ζηηγμή t2.  

β.  Να ζπεδηάζεηξ ηε ζέζε π1, π2 θαη ηε μεηαηόπηζε Δπ από ηε Θέζε π0 ζηε ζέζε π2. 

γ.  Να βνεηξ ηε μέζε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ. 

 

2. Έκα ιεωθμνείμ πάεη από Αζήκα ζηεκ Πάηνα ζε 2 h θαη ζηε ζοκέπεηα ζηα 

Ιωάκκηκα ζε 2,5 h. Ακ ε απόζηαζε Αζήκα  Πάηνα είκαη 200Km θαη Αζήκα Ιωάκκηκα 

είκαη 250 Km κα βνείηε ηε μέζε ηαπύηεηα ημο ιεωθμνείμο.  

 

3. Τνείξ μδεγμί ηεξ formula θάκμοκ μία δηαδνμμή με μέζε ηαπύηεηα 216Km/h, 

3700m/min θαη 60m/sec. Πμημξ ζα θηάζεη πνώημξ ζημκ πνμμνηζμό; 

 

4. Μία αμαλμζημηπία λεθηκάεη ζηηξ 9.35 από Αζήκα θαη ζηηξ 17.35  θηάκεη ζηεκ  

Αιελακδνμύπμιε. Η απόζηαζε Αζήκα Αιελακδνμύπμιε είκαη 800 Km, κα βνεηξ ηεκ 

μέζε ηαπύηεηα ημο ηνέκμο. 

 

5. Σημ ενγαζηήνημ ημο ζπμιείμο μη μαζεηέξ θάκμκηαξ πνήζε έκα δοκαμόμεηνμ, 

δηαπίζηωζακ όηη αζθώκηαξ δύκαμε 6Ν ημ ειαηήνημ επημεθύκεηαη θαηά Δl=4cm. 

Θεωνώκηαξ όηη ημ ειαηήνημ ημο δοκαμόμεηνμο οπαθμύεη ζημ κόμμ ηωκ ειαζηηθώκ 

παναμμνθώζεωκ (κόμμξ Hooke) κα ζομπιενώζεηξ ημκ παναθάηω πίκαθα. 

 

 

 

Να ζπεδηάζεηξ ημ δηάγναμμα Δl  ζε ζοκάνηεζε με ηε δύκαμε F. Τί ζομπεναίκεηξ από 

ημ δηάγναμμα; 

 

6. Η ζοκηζηαμέκε δύμ δοκάμεωκ  F1 θαη  F2 είκαη 70 Ν όηακ είκαη μμόννμπεξ θαη 10 Ν 

όηακ είκαη ακηίννμπεξ. Να βνεηξ ηα μέηνα  ηωκ δοκάμεωκ  F1  θαη F2.  

 

7. Έκα ζώμα μάδαξ m=8 Κg θηκείηαη ζε μνηδόκηημ δάπεδμ. Η ηνηβή πμο δέπεηαη από 

ημ δάπεδμ είκαη 60Ν. Να ζπεδηάζεηξ θαη κα οπμιμγίζεηξ ηε δύκαμε πμο δέπεηαη από 

ημ δάπεδμ. Δίκεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ g=10N/Kg. 

 

 8.  Έκα ζώμα μάδαξ m=8 Κg θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα ζε μνηδόκηημ δάπεδμ, με 

ηεκ επίδναζε μνηδόκηηαξ δύκαμεξ F=60Ν. Να ζπεδηάζεηξ θαη κα οπμιμγίζεηξ ηηξ  

δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα. Δίκεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ g=10N/Kg. 

 

9. Έκα ζώμα θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα. Τμο αζθμύκηαη μη δοκάμεηξ F1=13Ν,  
F2=8Ν πνμξ ηα δεληά θαη F3=16Ν πνμξ ηα ανηζηενά. Αζθείηαη ζημ ζώμα άιιε δύκαμε; 

Ακ καη, πόζε θαη γηαηί; 

Δύκαμε F(N)         6       15  

Eπημήθοκζε Δl(cm)       2        4      18 



10. Έκα παηδί μάδαξ m=40Kg ζπνώπκεη  με δύκαμε F=100N έκα θηβώηημ πμο είκαη 

αθίκεημ ζε μνηδόκηημ δάπεδμ.  

α. Να ζπεδηάζεηξ θαη κα οπμιμγίζεηξ ηηξ δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη ζημ παηδί. 

β. Βάζεη ημο ηνίημο κόμμο Νεύηωκα  κα βνεηξ ηεκ ακηίδναζε ζηε δνάζε ημο παηδημύ 

ζημ θηβώηημ. 

γ. Γηαηί ε δύκαμε, πμο αζθεί ημ δάπεδμ ζημ παηδί, είκαη ε ακηίδναζε ηεξ δύκαμεξ, πμο 

αζθεί ε γε ζημ παηδί; 

 

  

 

 

Αγαπεμέκα μμο παηδηά, ζηηξ δύζθμιεξ μένεξ πμο πενκάμε, 

ζθέθηεθα κα ζαξ ηαιαηπωνήζω ιίγμ αθόμε.............. Δηαβάζηε 

πνμζεπηηθά ηηξ εθθωκήζεηξ θαη ιύζηε ηηξ αζθήζεηξ. Ακηίζημηπεξ 

αζθήζεηξ βνίζθμκηαη ζημ ηεηνάδηό ζαξ ιομέκεξ. Έπμκηαη θαη 

εκδεηθηηθέξ ιύζεηξ, μη μπμίεξ ζα ακανηεζμύκ ζε εύιμγμ πνμκηθό 

δηάζηεμα. Σαξ παναθαιώ, μεκ αθήκεηε ημ πνόκμ ζαξ ακαλημπμίεημ. 
 

 

 

 


