ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/2/2022
ΝΑ ΔΠΙΛΔΞΔΤΔ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΔΜΑΤΑ
ΘΔΜΑ 1
Α. Τη νλνκάδνπκε δύλακε θαη πνην είλαη ην όξγαλν κέηξεζεο;
Β. Να δηαηππώζεηε ην λόκν ηεο θπζηθήο, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη ζηελ θαηαζθεπή νξγάλσλ
κέηξεζεο ησλ δπλάκεσλ.
Γ. Σην ειεύζεξν άθξν ελόο ειαηεξίνπ αζθνύκε κία δύλακε F1 =12N θαη ην ειαηήξην
επηκεθύλεηαη θαηά x1 = 4cm. Πνηα ζα είλαη ε επηκήθπλζε x2 ηνπ ειαηεξίνπ αλ αζθήζνπκε
δύλακε F2 = 18N;
ΘΔΜΑ 2
Α. Τη νλνκάδνπκε ζπληζηακέλε δύν ή πεξηζζόηεξσλ δπλάκεσλ;
Β. Πόηε δύν δπλάκεηο είλαη αληίζεηεο; Να εμεγήζεηε θαη λα θηηάμεηε ην αληίζηνηρν ζρήκα.
Γ. Αλ F1 = 3N, F2 = 5N, F3 = 2N λα βξείηε ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζηηο δύν
παξαθάησ πεξηπηώζεηο ησλ ζρεκάησλ θαη λα ζρεδηάζεηε ηε θνξά ηεο.

ΘΔΜΑ 3
Έλα ζώκα βάξνπο W=60N ηζνξξνπεί αθίλεην πάλσ ζε έλα ιείν νξηδόληην δάπεδν, όπσο
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.
Α. Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα
Β. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηνπο
Γ. Να αλαθέξεηε ζε πνην λόκν ηνπ Νεύησλα ζηεξίδεηαη ε απάληεζή ζαο.
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ΘΔΜΑ 4
Α. Tη νλνκάδνπκε βάξνο ελόο ζώκαηνο θαη πνηα ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ζην S.I ;
Β. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κάδαο m ελόο ζώκαηνο θαη ηνπ βάξνπο ηνπ w;
Γ. Τη γλσξίδεηε γηα ηε δύλακε ηεο ηξηβήο; Να αλαθέξεηε 2 παξαδείγκαηα εκθάληζεο ηεο
ηξηβήο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα.
ΘΔΜΑ 5
Έλαο αζηξνλαύηεο έρεη κάδα m = 80kg.
A. Πνην είλαη ην βάξνο ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη πνην ζηελ επηθάλεηα ηεο ζειήλεο;
Β. Πνηα είλαη ε κάδα ηνπ αζηξνλαύηε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζειήλεο;
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο g = 10m/s2θαη ζηελ επηθάλεηα
ηεο ζειήλεο gΣ = 1,6m/s2 .
ΘΔΜΑ 6
Α. Τη νλνκάδνπκε αδξάλεηα ησλ ζσκάησλ θαη κε πνηνλ λόκν ηνπ Νεύησλα ζπλδέεηαη;
Β. Τη καο ιέεη ν ηξίηνο λόκνο ηνπ Νεύησλα θαη πσο αιιηώο νλνκάδεηαη;
Γ. Σε έλα ζώκα βάξνπο w = 12Ν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F = 8N θαη ην ζώκα
θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ ζε ηξαρύ δάπεδν. Να ζρεδηάζεηε θαη λα
ππνινγίζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα.
ΘΔΜΑ 7
Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (ζεκεηώζηε Σ) θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο
(ζεκεηώζηε Λ);
Α. Η Υδξνζηαηηθή πίεζε είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ.
Β. Ο πόλνο πνπ ληώζνπκε ζηα απηηά καο όηαλ αλεβαίλνπκε ζε κεγάιν πςόκεηξν νθείιεηαη
ζηε πίεζε πνπ αζθεί ν αέξαο.
Γ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύν δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζ’ έλα
ζώκα θαη δελ είλαη θάζεηεο κεηαμύ ηνπο εθαξκόδνπκε ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα.
Γ. Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύν δπλάκεσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε, αληίζεηε θνξά
θαη ίδην κέηξν είλαη κεδέλ.
Δ. Η ηηκή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο είλαη κηθξόηεξε θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
ΣΤ. Η πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη αλεμάξηεηε ηνπ βάζνπο h από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ
πγξνύ.
ΘΔΜΑ 8
Α. Τη νλνκάδνπκε πίεζε θαη πνηα ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζην S.I;
B.Τη είλαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε;
Γ. Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ πξνθαιεί κία δύλακε F = 10N , ε νπνία αζθείηαη θάζεηα
θαη νκνηόκνξθα ζε κία επίπεδε επηθάλεηα κε εκβαδόλ Α = 0,01 m2 .
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ΘΔΜΑ 9
Α. Πνηνο είλαη ν λόκνο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο; Να ηνλ δηαηππώζεηε θαη λα γξάςεηε ηε
καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ηνλ εθθξάδεη.
B. Έλα δνρείν πεξηέρεη λεξό κέρξη ην ύςνο h = 60cm. Να βξείηε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνλ
ππζκέλα ηνπ δνρείνπ.
Δίλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ξλ= 1000kg/m3 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2.

h

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ !!!
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