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ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ!!!! 
 
ΘΕΜΑ 1 

Δύο δυνάμεις   
      και   

      επιδρούν στο ίδιο σώμα και έχουν μέτρα F1=4N και F2=3N 
αντίστοιχα. Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων όταν: 
Α. Οι δυνάμεις έχουν την ίδια κατεύθυνση 
Β. Οι δυνάμεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση 
Γ. Οι δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους. 
 

ΘΕΜΑ 2 
Το κιβώτιο έχει μάζα m=4Kg και του ασκείται η οριζόντια δύναμη F=50N αν το κιβώτιο 
ισορροπεί,  
Α. Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα 
Β. Να τις υπολογίσετε. 
Δίνεται: g=10m/s2. 

         
 
                              F=50N       

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3 

A. Τί ονομάζουμε υδροστατική πίεση; Πού οφείλεται και με ποιο όργανο τη μετράμε; 
B. Από τί εξαρτάται και από τί δεν εξαρτάται η υδροστατική πίεση; 
 

ΘΕΜΑ 4 

Α. Τί ονομάζουμε τριβή; Να αναφέρετε θετικά και αρνητικά της τριβής. 
Β. Να αναφέρετε τον 30 νόμο του Νεύτωνα. 

 

ΘΕΜΑ 5 

Α. Να αναφέρετε τον 10 νόμο του Νεύτωνα. Πότε λέμε ένα σώμα το οποίο θεωρούμε υλικό 
σημείο ότι ισορροπεί; 
B. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος ενός σώματος; 
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ΘΕΜΑ 6 
Σε ένα ποτάμι, ο πυθμένας βρίσκεται σε βάθος h=5m. Αν η πυκνότητα του νερού του 
ποταμού είναι ρ=1000Κg/m3 και θεωρήσουμε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι                  
g=10 m/s2, να βρείτε την υδροστατική πίεση σε Pa σε ένα σημείο του πυθμένα.  
                                                                              
 

ΘΕΜΑ 7 

Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα U=50m/s. Πάνω του ασκούνται δύο δυνάμεις 
F1=120N και F2. Να υπολογίσετε: 
Α. Το μέτρο της δύναμης F2 
Β. Την απόσταση που θα διανύσει σε χρόνο t=1min. 
 

ΘΕΜΑ 8 

Μια δεξαμενή που έχει σχήμα κύβου με ακμή α=2m είναι γεμάτη με νερό.  
Α. Πόση πίεση ασκεί το νερό στον πάτο της δεξαμενής;  
Β. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί το νερό στον πάτο της δεξαμενής;  

Δίνονται: ρνερ=1000 kg/m3, g=10m/s2 . 

 

ΘΕΜΑ 9 

Α. Τι ονομάζουμε ατμοσφαιρική πίεση και που οφείλεται; Πόση είναι η τιμή της στη Σελήνη; 
Β. Τι ονομάζουμε βάρος; Που έχω μεγαλύτερο βάρος σε μια παραλία ή στην κορυφή ενός 
βουνού; 

 


