
 

 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 

Οι απαντήσεις σου στις παρακάτω ερωτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση 

της επίδοσής σου. Σκοπό έχουν να πληροφορηθώ τι γνωρίζεις από την ύλη της 

Φυσικής του Γυµνασίου και να κατανοήσω τον τρόπο σκέψης σου ώστε να σε 

βοηθήσω αποτελεσµατικά τη φετινή χρονιά να επιτύχεις τους στόχους σου. 

 

1. Ποιά από τα µεγέθη του παρακάτω πίνακα χαρακτηρίζονται ως θεµελιώδη στο 

∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI). Γράψε την λέξη «ΝΑΙ» στην αντίστοιχη θέση, και 

την µονάδα µέτρησής του. 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ  ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΗΚΟΣ   

ΟΓΚΟΣ   

ΤΑΧΥΤΗΤΑ   

ΧΡΟΝΟΣ   

∆ΥΝΑΜΗ   

ΜΑΖΑ   

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ   

 

2. Μία ερευνητική οµάδα µελετά την κίνηση ενός αυτοκινήτου αγώνων ταχύτητας, το οποίο 

κινείται σε ευθύ δρόµο. Τα ερευνητικά δεδοµένα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χρόνος 0 10 17 24 32 35 

Ταχύτητα 0 90 150 220 270 310 

 

Α. Nα κατασκευάσεις το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου: 

 

Β. Από το διάγραµµα που κατασκεύασες υπολόγισε την ταχύτητα του αυτοκινήτου τη 

χρονική στιγµή 20. 

..... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑ.Λ ................. 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................... 

ΤΜΗΜΑ: ............. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................................... 



 

F1 

F2 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ................................................................................................................... 

 

Γ. Ποια είναι τα συµπεράσµατά σου αναφορικά µε τη σχέση ταχύτητας χρόνου του 

αυτοκινήτου; (Σηµείωσε ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) 

  

1. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου µεταβάλλεται ανάλογα µε το χρόνο  

2 Η ταχύτητα του αυτοκινήτου µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε το χρόνο  

3 Η ταχύτητα του αυτοκινήτου µεταβάλλεται ανάλογα µε το χρόνο στο τετράγωνο  

4 Η ταχύτητα του αυτοκινήτου γενικά µεταβάλλεται  

 

3. Να επιλύσεις τις παρακάτω µαθηµατικές εξισώσεις ως προς τη µεταβλητή t. (τα 

υπόλοιπα γράµµατα θεωρούνται σταθεροί αριθµοί) 

Α. u = α / t � ................................................................................................ 
 

Β. u = uo – a
.
t � ............................................................................................ 

 

Γ. χ = ½ a
.
t

2 
� ...............................................................................................

 

 

4. Ορισµένα φυσικά µεγέθη όπως ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναµη χαρακτηρίζονται 

«∆ιανυσµατικά» 

Α. Τι καταλαβαίνεις – εννοείς µε τον όρο «διανυσµατικό µέγεθος»; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

 

 

 

Β. Στο σώµα του σχήµατος  ασκούνατι οι δυνάµεις F1 = 3 N και F2 

= 4 N που είναι κάθετες µεταξύ τους. 

1. Να σχεδιάσεις την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί το σώµα 

2. Να υπολογίσεις την συνολική δύναµη που ασκείται στο σώµα 

 

 

5.. ∆ιαθέτουµε τρία νήµατα, Α, Β, Γ,  τα οποία κρέµονται από µια 

ράβδο, και στα άκρα τους είναι προσαρµοσµένες σφαίρες του 

ίδιου υλικού  (βλ. σχήµα). Τα νήµατα Α και Γ έχουν το ίδιο µήκος, 

και οι σφαίρες των νηµάτων Α και Β έχουν το ίδιο βάρος (βλ. 

σχήµα). 

 Τα νήµατα (µαζί µε τα προσαρµοσµένα βάρη) µπορεί να τεθούν σε 

αιώρηση µπρός-πίσω (µε µικρή γωνία εκτροπής) και ο χρόνος που 

χρειάζεται για να γίνει η αιώρηση µπρος-πίσω µπορεί να µετρηθεί. 

Θέλουµε να εξετάσουµε, κατά πόσο το µήκος του νήµατος έχει 

επίδραση στο χρόνο που κάνει να αιωρηθεί µία φορά µπρός-πίσω. 

Ποιο από τα παρακάτω ζευγάρια των νηµάτων θα 

χρησιµοποιήσουµε ; 

1)  Α και Β     2)  Β και Γ    3)  Γ και Α 

(Σηµείωσε µία από τις τρείς απαντήσεις και δικαιολόγησε επαρκώς την απάντησή σου)  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ:  



 

 

6. Ένα νόµισµα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα επάνω (βλ. σχήµα). 

Σηµείωσε (σχεδίασε) µε ένα διάνυσµα τις δυνάµεις που 

ασκούνται στο νόµισµα στη θέση Α (όταν ανεβαίνει), στη θέση 

Β (στο ανώτατο σηµείο), και στη θέση Γ (όταν κατεβαίνει). 

Αγνόησε την ύπαρξη του αέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Στις παρακάτω προτάσεις σηµείωσε στο αντίστοιχο τετράγωνο ένα Σ αν την θεωρείς 

επιστηµονικά ορθή ή ένα Λ αν τη θεωρείς λανθασµένη: 

 

1. Η ταχύτητα είναι µία δύναµη  

2 Τα διανύσµατα της ταχύτητας και επιτάχυνσης έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση  

3 Όταν η τιµή της ταχύτητας είναι σταθερή τότε η επιτάχυνση είναι µηδενική  

4 Ένα σώµα που κάνει οµαλή κυκλική κίνηση δεν έχει επιτάχυνση  

5 Σ΄ένα ακίνητο σώµα δεν ασκούνται δυνάµεις  

6 Ισορροπία σηµαίνει ότι όλες οι δυνάµεις που  ασκούνται στο σώµα είναι ίσες.  

7 Η αδράνεια είναι δύναµη που συντηρεί τη κίνηση των σωµάτων  

8 Οι δυνάµεις «δράση» και «αντίδραση» ασκούνται στο ίδιο σώµα  

9 Τα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα από τα ελαφρύτερα  

10 Η πίεση είναι δύναµη.  

11 Οι αστροναύτες αιωρούνται µέσα στο διαστηµόπλοιο, που περιστρέφεται γύρω 

από την γη, επειδή εκεί δεν υπάρχει βαρύτητα. 

 

12 Η ενέργεια είναι δύναµη  

13 Ένα σώµα το οποίο δεν κινείται δεν µπορεί να έχει ενέργεια  

14 Η θερµότητα και το κρύο ρέουν σαν υγρά  

15 Η θερµότητα και η θερµοκρασία είναι το ίδιο πράγµα  
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