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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φύλλο απαντήσεων σας.
Οποιαδήποτε απάντηση στο φύλλο θεμάτων θα ακυρωθεί.

Θέμα 1ον
Αντιστοιχίστε τους όρους που βρίσκονται στην αριστερή στήλη με τις προτάσεις που βρίσκονται στην
δεξιά:
1. ρ σώματος = ρ

υγρού

Α. Το σώμα κινείται βυθίζεται εντός του υγρού

2. ρ σώματος < ρ

υγρού

Β. Το σώμα διατηρείται σε σταθερό βάθος δηλαδή ούτε βυθίζεται ούτε αναδύεται

3. ρ σώματος > ρ

υγρού

Γ. Το σώμα κινείται κατακόρυφα προς την επιφάνεια του υγρού και ένα μέρος του
αναδύεται

Θέμα 2ον
Α) Τι ονομάζουμε υδροστατική πίεση;
Β) Από ποια φυσικά μεγέθη εξαρτάται η υδροστατική πίεση και με ποιο τρόπο; (Διατύπωση – μαθηματική
σχέση νόμου υδροστατικής πίεσης)

Θέμα 3ον
Αντιστοιχίστε τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες της δεξιάς:
Α. πίεση
Β. ταχύτητα
Γ. ισχύς
Δ. δύναμη
Ε. ενέργεια

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 J (Joule)
1. W (Watt)
1 N / m2
1m/s
1 kg
1 N (Newton)

Θέμα 4ον
Α) Ένα σώμα που κινείται με ταχύτητα υ1= 4 m/s έχει κινητική ενέργεια Κ= 16J. Πόση θα γίνει η
κινητική του ενέργεια, αν διπλασιαστεί η ταχύτητά του;
Β) Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

Θέμα 5ον
Α) Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο Νεύτωνα.
Β) Τι ονομάζουμε αδράνεια;
Γ) Πότε λέμε ότι ένα υλικό σημείο ισορροπεί;

Θέμα 6ον
Σε κάθε μια από τις επόμενες περιπτώσεις να σχεδιάσετε στο φύλλο απαντήσεων σας τις δυνάμεις
καθώς και τη συνισταμένη τους. Στη συνέχεια να υπολογίσετε το μέτρο της.

F1 = 25 N

Α)

Α

F2 = 10 N

Γ

Β)

F3 = 11 N

F4 = 19 N

Γ)

F6 = 3 N
F5 = 4 N
Δ

Θέμα 7ον
Να βρείτε και να συγκρίνετε
πυκνότητα των διπλανών
κύβων με την βοήθεια των
στοιχείων που δίνονται για
τον καθένα τους.
Κύβος 1
Όγκος κύβου V1=0,02 m3
Μάζα κύβου m1= 156 kg

Κύβος 2
Όγκος κύβου V2=0,03 m3
Μάζα κύβου m2= 81 kg

Θέμα 8ον
Α) Πότε μία κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή κίνηση;
Β) Ποια είναι η σχέση της μετατόπισης και του χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση; Να κάνετε την
αντίστοιχη γραφική παράσταση (ποιοτικά).

Θέμα 9ον
Τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την πίεση που ασκεί μια δύναμη F σε μία επιφάνεια: Να
μεγαλώσουμε ή να μειώσουμε το εμβαδόν της; Να εξηγήσετε την απάντηση σας (χρησιμοποιώντας τον
αντίστοιχο μαθηματικό τύπο).

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑΤΑ

Καλή επιτυχία !
0 Διευθυντής

Οι Εισηγητές

