
Δηάνθεηα 120 min (κα ημ μεηαηνέρεηξ ζε ______sec) 

Οκμμαηεπώκομμ:_________________                                                   Βαζμόξ:___________ 

 (5 μοκάδες) 

Σηηξ ενςηήζεηξ πμο αθμιμοζμύκ κα επηιέλεηξ ηεκ ζςζηή απάκηεζε  

Α.1. Οη θσζηθοί κόμοη ηζτύοσκ γηα θαηκόμεκα ηα οποία: 

1. Παναηενμύκηαη μόκμ ζήμενα ζημ Σύμπακ 

2. Έγηκακ ζημ πανειζόκ, γίκμκηαη ζήμενα θαη ζα γίκμκηαη ζε μπμηαδήπμηε ζεμείμ ημο Σύμπακημξ 

3. Παναηενμύκηαη μόκμ ζηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ 

4. Παναηενήζεθακ μόκμ θαηά ημ πανειζόκ ζημ Σύμπακ 

Α.2. Το αιοσμίκηο έτεη μηθρόηερε πσθκόηεηα από ηο ταιθό, οπόηε ε μάδα εκός θύβοσ από αιοσμίκηο ζε 

ζτέζε με ηε μάδα εκός θύβοσ από ταιθό: 

1. Γίκαη μεγαιύηενε 

2. Γίκαη μηθνόηενε 

3. Γίκαη ίζε 

4. Δεκ πνμζδημνίδεηαη από ηα παναπάκς δεδμμέκα 

Α.3. Ποηα από ηης παραθάηφ προηάζεης είκαη ε ζφζηή; 

1.  300 cm = 30 mm 

2.   5 dm = 0,5 cm 

3.   2 km = 2000 m 

4.   7,6 m = 7600 cm 

Α.4. Ποηο από ηα παραθάηφ μεγέζε είκαη ζεμειηώδε μεγέζε ζηο S.I.; 

1. Η δύκαμε 

2. Η ποθκόηεηα 

3. Τμ βάνμξ 

4.  Η μάδα 

5.  Ο όγθμξ 



6.  Η ηαπύηεηα 

Α.5. Η πσθκόηεηα εκός ομογεκούς ζώμαηος είκαη ηο ζηαζερό: 

1. Πειίθμ ημο όγθμο ημο ζώμαημξ δηά ηεξ μάδαξ ημο 

2.  Γηκόμεκμ ηεξ μάδαξ ημο ζώμαημξ επί ημο όγθμο 

3. Πειίθμ ηεξ μάδαξ ημο ζώμαημξ δηά ημο όγθμο ημο 

(5 μοκάδες) 

Σημ δηπιακό δηάγναμμα ζέζεξ (x) – πνόκμο (t) θαίκεηαη ε 

εοζύγναμμε θίκεζε μηαξ μέιηζζαξ πμο ακαδεηά κέθηαν. Ωξ ζεμείμ 

ακαθμνάξ Ο ζεςνμύμε ηεκ θενήζνα. 

1. Να πενηγνάρεηξ ημ είδμξ ηεξ θίκεζεξ ζηα επημένμοξ πνμκηθά 

δηαζηήμαηα. 

 

2. Να οπμιμγίζεηξ: 

i) ηεκ ζοκμιηθή μεηαηόπηζε ηεξ 

ii) ημ ζοκμιηθό δηάζηεμα πμο δηέκοζε 

iii) ηε μέζε ηαπύηεηα 

 

3. Να ζπεδηάζεηξ ημ δηάγναμμα ηεξ ηαπύηεηαξ (ο) – πνόκμο (t) 

 

(5 μοκάδες)

Έκα μονμήγθη θηκείηαη πάκς ζηεκ εοζεία x’Ox . Τεκ ζηηγμή t=0 πενκά από ηεκ ζέζε Ο (x=0). Τεκ 

πνμκηθή ζηηγμή t1=2sec, βνίζθεηαη ζηεκ ζέζε x1 = +5 cm, ηεκ ζηηγμή t2= 4sec , ζηεκ ζέζε x2=+12 cm, 

ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t3=5sec, ζηεκ ζέζε x3 =+7 cm. 

 

1. Πόζμ πνμκηθό δηάζηεμα (Δt) πνεηάζηεθε γηα κα μεηαθηκεζεί από ηεκ ζέζε x1 ζηεκ ζέζε x2; 

2.  Να οπμιμγίζεηξ ηεκ  μεηαηόπηζε (Δx) γηα ημ παναπάκς πνμκηθό δηάζηεμα. 

3. Να οπμιμγίζεηξ ηεκ μέζε ηαπύηεηα (v) ημο μονμεγθημύ ζημ ίδημ πνμκηθό δηάζηεμα. 

4. Πόζμ πνμκηθό δηάζηεμα (Δt’) πνεηάζηεθε γηα κα μεηαθηκεζεί από ηεκ ζέζε x2 ζηεκ ζέζε x3 ; 

5. Να οπμιμγίζεηξ ηεκ μεηαηόπηζε (Δx’) ημο μονμεγθημύ γηα ημ πνμκηθό δηάζηεμα Δt’ 

6. Να οπμιμγίζεηξ ηεκ μέζε ηαπύηεηα (v’) γηα ημ ίδημ πνμκηθό δηάζηεμα. 

 



(5 μοκάδες) 

Έκαξ αζιεηήξ  θηκείηαη ζε εοζύγναμμμ δνόμμ με ζηαζενή ηαπύηεηα. Τεκ ζηηγμή πμο πενκά μπνμζηά 

από έκα αθίκεημ (ςξ πνμξ ημκ δνόμμ) παναηενεηή, εθείκμξ ζέηεη ζε ιεηημονγία ημ πνμκόμεηνμ.  

1. Ακ ηεκ ζηηγμή t=6 sec μ αζιεηήξ βνίζθεηαη ζε απόζηαζε 18 m από ημκ παναηενεηή, κα 

οπμιμγίζεηξ ηεκ ηαπύηεηα ημο αζιεηή. 

2. Να πνμζδημνίζεηξ ηεκ ζέζε ημο αζιεηή, ςξ πνμξ ημκ αθίκεημ παναηενεηή, ηεκ πνμκηθή ζηηγμή 

t=50 sec. 

3. Σημ παναθάης ζύζηεμα αλόκςκ κα ζπεδηάζεηξ ημ δηάγναμμα ζέζεξ (ςξ πνμξ ημκ παναηενεηή) 

ημο αζιεηή (x) – πνόκμο (t). 

4. Σε πόζμ πνμκηθό δηάζηεμα ζα έπεη μεηαημπηζηεί 300 m από ημκ παναηενεηή; 

 

Πρόβιευε ηοκ βαζμό ζοσ εδώ:_____________ 

Καιή επηηοπία! 

Μηπάιεξ Καναδεμεηνίμο 

http://perifysikhs.wordpress.com 

http://perifysikhs.wordpress.com/

