
 

 

1.Μηα ζηδεξέληα κπάια δπγίδεη 1 kg  θαη κηα κπάια από βακβάθη δπγίδεη 2 kg. 

 α) Πεξηζζόηεξε ύιε πεξηέρεη ε ζηδεξέληα κπάια, 

 β) Πεξηζζόηεξε ύιε πεξηέρεη ε κπάια από βακβάθη, 

γ) Η ζηδεξέληα κπάια έρεη κεγαιύηεξν βάξνο απ’ ό,ηη ε κπάια από βακβάθη ζηνλ ίδην  

ηόπν. 

δ) Η κπάια από βακβάθη είλαη βαξύηεξε απ’ ό,ηη ε ζηδεξέληα κπάια ζηνλ ίδην ηόπν. 

Πνηεο από ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη ζσζηέο; 

 

2Η κάδα ελόο ζώκαηνο ζην ύςνο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο είλαη 5 kg.  

α) Η κάδα ηνπ ζώκαηνο ζε θάπνην ύςνο πάλσ από ηε Γε είλαη κηθξόηεξε από 5 kg  θαη πνιύ 

καθξηά από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη κεδέλ, 

β) Καζώο ην ζώκα απνκαθξύλεηαη από ηε Γε, ε κάδα ηνπ απμάλεηαη, 

γ) Η κάδα απηνύ ηνπ ζώκαηνο παληνύ ζην Σύκπαλ είλαη 5 kg.  

δ) Η κάδα απηνύ ηνπ ζώκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο είλαη κηθξόηεξε από 5 kg. 

Πνηα από ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη ζσζηή; 

 

3Σηελ επηθάλεηα ελόο άγλσζηνπ αζηεξηνύ ηνπ Γαιαμία καο έλα ζώκα κάδαο 5 kg  έρεη βάξνο 

100 Ν.  Σηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, όπνπ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ηηκή 

g r  = 9,8 m/s
2
 (N/kg), κηα ζηδεξέληα ζθαίξα έρεη βάξνο W1 = 9,8 Ν.  Αλ ηε ζθαίξα ηελ 

κεηαθέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ηνπ άγλσζηνπ αζηεξηνύ, ην βάξνο ηεο ζα είλαη ίζν κε: 

α) 9,8 Ν  β) 20 Ν γ) 100 Ν  δ) 980 Ν 

Πνηα από ηηο απαληήζεηο απηέο είλαη ζσζηή; 

 

4Τέζζεξηο καζεηέο ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ηεο κάδαο ελόο ιεκνληνύ. Οη ηηκέο πνπ 

ηζρπξίδεηαη ν θαζέλαο θαηαγξάθνληαη θαη είλαη: 

α) 1,2 kg  β) 0,5 kg  γ) 300 g  δ) 80 g  

Από ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο πνηα λνκίδεηε όηη είλαη πην θνληά ζηελ ηηκή ηεο κάδαο ελόο 

ιεκνληνύ; 

 

 

5.Τν δηπιαλό δηάγξακκα δείρλεη πώο κε- 

ηαβάιιεηαη ε επηκήθπλζε χ (ζε cm) ε- 

λόο ειαηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

κάδα m (ζε g) ηνπ ζώκαηνο πνπ θξεκάκε 

ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ. 

α) Όηαλ ε κάδα ηνπ ζώκαηνο πνπ θξε- 

κάκε είλαη 200 g, ηόηε ε επηκήθπλζε 

ηνπ ειαηεξίνπ είλαη: 

i) 0,01 cm ii) 10 dm 

iii) 10 mm iv) 10 cm 

 

β) Όηαλ ε επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη 30 cm, ηόηε ε κάδα ηνπ ζώκαηνο πνπ είλαη 

θξεκαζκέλν ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ ζα είλαη: 

τ) 6 kg ii) 0,06 kg iii) 0,6 kg iv) 60 5 

Πνηεο από ηηο απαληήζεηο απηέο είλαη ζσζηέο; 

 

6.Γηα δύν παλνκνηόηππα ζώκαηα Α θαη Γ, όπνπ ην Α βξίζθεηαη ζηε Λάξηζα θαη ην Γ ζηε 

Σειήλε, ηζρύεη: 

α) mA > mr β) wA > wr γ) mA < mr            

  δ) mA = mr 

Πνηεο από ηηο ζρέζεηο απηέο είλαη ζσζηέο; 

 

7.Σηνλ δεμηό δίζθν ελόο δπγνύ ζύγθξηζεο ηνπνζεηνύκε έλα πν- 

ηήξη γεκάην κε παγάθηα, ελώ ζηνλ αξηζηεξό δίζθν ηνπνζεηνύ- 

κε ζηαζκά, έηζη ώζηε ν δπγόο λα ηζνξξνπεί. Όηαλ κεηά από 

 

 



αξθεηή ώξα ηα παγάθηα ζην πνηήξη ζα έρνπλ ιηώζεη, ηόηε ν δπγόο: 

α) ζα ζπλερίζεη λα ηζνξξνπεί, β) ζα γέξλεη πξνο ηα δεμηά, 

γ) ζα γέξλεη πξνο η’ αξηζηεξά. 

Πνηα από ηηο απαληήζεηο απηέο είλαη ζσζηή; 

 

8.Η ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ ελόο νκνγελνύο ζώκαηνο είλαη ην:  

α) πειίθν ηνπ όγθνπ ηνπ ζώκαηνο δηά ηεο κάδαο ηνπ, 

β) γηλόκελν ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο επί ηνλ όγθν ηνπ,  

γ) πειίθν ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο δηά ηνπ όγθνπ ηνπ. 

Πνηα από ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη ζσζηή; 

 

9.Σηε ζπζθεπαζία κηαο ζνθνιάηαο αλαγξάθνληαη νη ηηκέο 80 mL  θαη 100 g.  Η ζνθνιάηα 

απηή: 

α) έρεη κάδα 80 mL  θαη όγθν 100 g,  

β) έρεη κάδα 100 g,  όγθν 80 mL θαη ππθλόηεηα 0,88 mL,  

γ) έρεη όγθν 80 mL,  κάδα 100 κ θαη ππθλόηεηα 1,25 g/mL.  

Πνηα από ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη ζσζηή; 

 

10.Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο, 

α) Μάδα ελόο ζώκαηνο είλαη ε πνζόηεηα ηεο ύιεο πνπ πεξηερεη ην ζώκα, 

β) Η κάδα ελόο ζώκαηνο ζηε Γε θαη ζηε Σειήλε είλαη ίδηα, 

γ) Βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηεο κάδαο είλαη ην 1 kg. 

δ) Η κάδα ελόο ζώκαηνο κεηξηέηαη κε ηνλ δπγό ζύγθξηζεο 

ε) Όηαλ έλα ζώκα βπζηζηεί ζην λεξό, ηόηε ε κάδα ηνπ κεηώλεηαη 

ζη) Η κάδα 1 kg  ζηδήξνπ είλαη ίζε κε ηε κάδα 1 kg  θειινύ 

 

11.Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο, 

α) Τα ζώκαηα έρνπλ βάξνο κόλν αλ είλαη αθίλεηα, 

β) Βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηνπ βάξνπο είλαη ην 1 kg 

γ) Τν βάξνο ελόο ζώκαηνο ζηε Γε έρεη πάληνηε θνξά πξνο ην θέληξν ηεο Γεο 

δ)  Η θαηαθόξπθνο ελόο ηόπνπ ζπκπίπηεη κε ηε δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο ηεο Γεο τόπν απηό 

ε) Γηα θάζε ηόπν ππάξρεη κία κόλν θαηαθόξπθνο θαη κία κόλν νξηδόληηα δηεύζπλζή 

ζη) Σώκα ην νπνίν ζηε Γε έρεη κάδα m = 20 kg,  όηαλ κεηαθεξζεί ζηε Σειήλε, έρεη 

θξόηεξε κάδα. 

δ) Σηνλ ίδην ηόπν ίζεο κάδεο έρνπλ ίζα βάξε. 

 

 

12. Τξία ίδηα κπνπθάιηα A, Β θαη Γ ηα γεκίδνπκε: ην Α κε λεξό, ην Β κε ιάδη θαη ην Γ κε 

πνξην θαιάδα. Γηα ην πεξηερόκελν ησλ ηξηώλ κπνπθαιηώλ πνην από ηα παξαθάησ κεγέζε ζα 

είλαη 

ή ην ίδην; 

 α) Η ππθλόηεηα. β) Η κάδα. γ) Ο όγθνο. 

 
 


