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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

 
ΘΕΜΑ 1 

Να γίνουν οι μετατροπές: 
 
1)5Κm=____m ,  2)200mm=____m  ,  3)32cm=____mm  ,  4)6dm2=____cm2 , 5)2h=__sec 
 
6)8000mm2=___cm2 ,  7)7m3=___dm3 ,  8)60dm3=___L ,  9)470mL=___L , 10)590gr=__Kg 
 

ΘΕΜΑ 2 

Α. Σώμα μάζας 24Κg καταλαμβάνει όγκο 6m3. Να υπολογίσετε την πυκνότητά του. Αν 

κόψω το σώμα στη μέση πόση πυκνότητα θα έχει κάθε κομμάτι και γιατί; 

Β. Τι προκαλούν οι δυνάμεις στα σώματα τα οποία ασκούνται; Με ποιο όργανο μετράμε τη 

δύναμη; Με τι τη συμβολίζουμε και ποια είναι η μονάδα μέτρησής της στο S.I; 
 

ΘΕΜΑ 3 

A. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

   Πυκνότητα p(Kg/m3)          Μάζα m(Kg)        Όγκος V(m3) 

30  5 

 40 8 

15 90  

 

B. Να δώσετε τον ορισμό της μέσης ταχύτητας. Από ποιον τύπο δίνεται; (να εξηγήσετε τα 

μεγέθη του τύπου).  

 

ΘΕΜΑ 4 

Α. Τι ονομάζουμε τριβή; Πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της; Είναι θετική ή 

αρνητική για τη ζωή μας; 

Β. Τι ονομάζουμε τροχιά της κίνησης ενός αντικειμένου; Ποια είδη τροχιάς γνωρίζετε; 

 

ΘΕΜΑ 5 

Α. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; 

Β. Ποιες κατηγορίες δυνάμεων γνωρίζετε; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα από κάθε 
κατηγορία. 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗΣ / Β’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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ΘΕΜΑ 6                                                                                                                                                      

Σώμα βρίσκεται στη θέση x1=-5m, πηγαίνει στη θέση x2=+5m και καταλήγει στη θέση                   

x3=-1m. 

Α. Να τοποθετήσετε τις θέσεις σε άξονα xx’ και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισης. 

Β.  Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος. 

Γ. Να υπολογίσετε το διάστημα που διένυσε το σώμα. 

 

ΘΕΜΑ 7 

Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 90 Km/h, ενώ μια μηχανή με ταχύτητα 30 m/s. Ποιο 

από τα δύο οχήματα κινείται πιο γρήγορα; 

 

ΘΕΜΑ 8 

Να αντιστοιχήσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες μέτρησής τους. Κάποιες από τις 

μονάδες μέτρησης της στήλης β ίσως και να μη χρησιμοποιηθούν. 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
1. Μάζα α. 1sec 

2. Βάρος β. 1N 

3. Χρόνος γ. 1m2 

4. Μήκος  δ. 1m/s 

 

5. Δύναμη  
ε. 1Kg/m3 

6. Εμβαδόν στ. 1m 

7. Μετατόπιση ζ. 1m3 

8. Όγκος η. 1Kg 

9. Πυκνότητα θ. 1m/s2 

10. Ταχύτητα ι. 1J 

 
 
ΘΕΜΑ 9 

Α. Ποια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή; 

Β. Ποδηλάτης κινείται με μέση ταχύτητα 10m/s. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να 
διανύσει 3Km; 


