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ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ!!!! 
 
ΘΕΜΑ 1 
Α. Να αναφέρετε την αρχή του Pascal. 
Β. Τι ονομάζουμε έργο, πως συμβολίζεται και ποιες οι μονάδες μέτρησής του;  

Πότε το έργο μιας δύναμης είναι μηδενικό; 
 

ΘΕΜΑ 2 
Α. Να αναφέρετε την αρχή του Αρχιμήδη. 
Β. Τι ονομάζουμε άνωση, πως συμβολίζεται και ποιες οι μονάδες μέτρησής της;  
Από τι εξαρτάται η άνωση; 
 
ΘΕΜΑ 3 
A. Τι ονομάζεται βαρυτική δυναμική ενέργεια, τι κινητική και τι μηχανική ενέργεια ενός 
σώματος; 
Β. Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 
 

ΘΕΜΑ 4 

Το εμβαδόν του μικρού και του μεγάλου εμβόλου ενός υδραυλικού πιεστηρίου είναι                           
Α1 =200cm2 και Α2=2000 cm2 αντίστοιχα. Ένα σώμα βάρους W=6000N βρίσκεται στο 
μεγάλο έμβολο. Ποια είναι η δύναμη F που πρέπει να ασκηθεί στο μικρό έμβολο, ώστε να 
ανυψωθεί το σώμα; 
 

ΘΕΜΑ 5 
Ένα σώμα μάζας m=1Kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υπό την 
επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F και μετατοπίζεται κατά Δx =20m. Η τριβή μεταξύ 
σώματος και δαπέδου είναι Τ= 5Ν. Να υπολογίσετε: 
Α. Το έργο της δύναμης F. 
Β. Το έργο της τριβής Τ. 
Γ. Το έργο του βάρους w. 
 
ΘΕΜΑ 6                                                                              
Ένα μεταλλικό σώμα ζυγίζει στον αέρα 25Ν και όταν είναι βυθισμένο εξολοκλήρου σε 
οινόπνευμα 21Ν. Αν η πυκνότητα του οινοπνεύματος είναι pοιν=800 Κg/m3, να υπολογίσετε 
την πυκνότητα του σώματος. Δίνεται g=10N/Kg. 
 

ΘΕΜΑ 7 
Α. Τι είναι η ισχύς; Πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της; 
Β. Εργάτης που ασκεί οριζόντια δύναμη 100Ν σε κιβώτιο και το μετακινεί κατά 6m σε 

χρόνο 3s. Να βρείτε το έργο της δύναμης και την ισχύ της. 
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ΘΕΜΑ 8 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 
1) Το έργο του βάρους είναι πάντα θετικό. 
2) Τα όργανα με τα οποία μετράμε την άνωση λέγονται δυναμόμετρα. 
3) Η δυναμική ενέργεια που έχει ένα σώμα εξαρτάται από την ταχύτητά του. 
4) Η άνωση δεν εξαρτάται από το βάρος του σώματος που βυθίζεται. 
5) Όταν ένα σώμα πέφτει ελεύθερα από κάποιο ύψος η κινητική του ενέργεια αυξάνεται. 
6) Η άνωση εξαρτάται από το σχήμα του σώματος που βυθίζεται. 
7) Το έργο της τριβής είναι πάντα μηδενικό. 
8) Η άνωση εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού. 
 

 

ΘΕΜΑ 9 
Ποδοσφαιριστής κλωτσάει μια μπάλα που έχει μάζα 300g. Αν σε κάποιο σημείο της 
τροχιάς που απέχει 5m από το έδαφος η μπάλα έχει ταχύτητα μέτρου 10m/s, πόση 
είναι τότε η βαρυτική δυναμική, η κινητική και η μηχανική ενέργεια της μπάλας;  
Δίνεται: g=10m/s2. 

 

 
 

        

 

 

 

 

 


