
1.Συμπλθρώςτε τισ προταςεισ 

Α,Δφναμθ είναι το αίτιο που μπορεί να…………..(1)……. ζνα ςώμα ι να του αλλάξει τθν 
…….(2)…………… του κατάςταςθ. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ δφναμθσ ςτο ςφςτθμα S.I είναι 
το ………(3)……... Όλεσ οι δυνάμεισ ςτθ φφςθ ζχουν ζνα κοινό χαρακτθριςτικό: 
εμφανίηονται πάντα ωσ ………(4)………μεταξφ δυο ςωμάτων: λζμε ότι τα ςώματα 
………...(5)………… Η δφναμθ είναι ……….(6)…….. μζγεκοσ. Για να μελετιςουμε τισ 
δυνάμεισ ,τισ κατατάςςουμε ςε δυο κατθγορίεσ. Δυνάμεισ που αςκοφνται κατά τθν 
……(7)…………. δφο ςωμάτων και δυνάμεισ που αςκοφνται από ……….(8)………..  

α)  Δύο ζώμαηα αλληλεπιδρούν· όηαν αζκούν ..................  ηο ένα ζηο άλλο. 

β) Οι δσνάμεις προκαλούν ................. … ζηην ηατύηηηα ηων ζωμάηων ζηα οποία 

αζκούνηαι. Οι δσνάμεις προκαλούν…… ηων ζωμάηων ζηα οποία αζκούνηαι. 

γ)  Η επιμήκσνζη ενός ελαηηρίοσ είναι .................. με ηη ..................  ποσ αζκείηαι ζε 

ασηό. Την παραπάνω ιδιόηηηα ηων ελαηηρίων ηην εκμεηαλλεσόμαζηε ζηην 

καηαζκεσή οργάνων μέηρηζης ............................... ηων …….. 

Β.…………(1)……….. είναι θ δφναμθ που αςκείται από ζνα ςώμα ςε ζνα άλλο όταν 

βρίςκονται ςε…….(2)…………. και το ζνα κινείται ι προςπακεί να κινθκεί ςε ςχζςθ με το 

άλλο . Η τριβι εμφανίηεται ςε ςώματα που δεν ζχουν λείεσ………..(3)………. Η 

κατεφκυνςθ τθσ τριβισ είναι……(4)…………. από τθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ του ςώματοσ, ι 

αντίκετθ από τθν κατεφκυνςθ προσ τθν οποία προςπακεί να κινθκεί το ςώμα. δ)  Η 

δύναμη είναι .........................  μέγεθος και ηην παριζηάνοσμε μ' ένα ..................  ποσ 

έτει ηην ………ηης δύναμης. 

 
2.Από τισ προτάςεισ που ακολουκοφν να χαρακτθρίςεισ με Σ αυτζσ που είναι 
επιςτθμονικά ορκζσ και με Λ τισ λανκαςμζνεσ  
1. Η δφναμθ είναι μζγεκοσ διανυςματικό.  

2. Η δφναμθ είναι μζγεκοσ μονόμετρο.  

3. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ δφναμθσ ςτο S.I είναι το 1Κg.  

4. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ δφναμθσ ςτο S.I είναι το 1Ν.  

5. Η δφναμθ που αςκείται από το πόδι μασ ςτο ζδαφοσ είναι δφναμθ από απόςταςθ.  

6. Οι βαρυτικζσ δυνάμεισ είναι δυνάμεισ από επαφι.  

7. Οι θλεκτρικζσ δυνάμεισ είναι δυνάμεισ από απόςταςθ.  

8. Οι μαγνθτικζσ δυνάμεισ είναι δυνάμεισ από επαφι.  

9. Η τριβι ενόσ αεροπλάνου με τον αζρα είναι δφναμθ από απόςταςθ.  

10. Η δφναμθ που αςκεί θ Γθ ςε ζνα μιλο πάνω ςτθ μθλιά είναι δφναμθ από επαφι.  

α) Η τριβι αςκείται από απόςταςθ. 
β) Η μάηα είναι μονόμετρο μζγεκοσ. 
γ) Η ςυνιςταμζνθ δφο αντίκετων δυνάμεων είναι ίςθ με μθδζν 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


