
 

 

  
Δ

υ
ν

ϊ
μ

ει
σ 

2
0

2
1

 

Ε
π

α
ν

ϊ
λ

η
ψ

η
 2

ο
υ

 κ
εφ

α
λ

α
ύο

υ
 

.............Ζνα ςϊμα  ςυνεχίηει να παραμζνει ακίνθτο ι 
να κινείται ευκφγραμμα και ομαλά εφόςον δεν 
αςκείται ςε αυτό δφναμθ ι θ ςυνολικι (ςυνιςταμζνθ) 
δφναμθ που αςκείται πάνω του είναι μθδζν.......       ΦΤΙΚΗ 

Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1.Ερωτιςεισ «υμπλιρωςθσ κενοφ»                       ςελ...(3 ζωσ 8) 
 

2.Ερωτιςεισ του τφπου «ωςτό-Λάκοσ»               ςελ...(9 ζωσ 13) 
 

3.Ερωτιςεισ    πολλαπλισ   επιλογισ                    ςελ...(14 ζωσ 17) 
 

4.Αςκιςεισ                                                                   ςελ...(18 ζωσ 22) 
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A.ΕΡΩΣΗΕΙ «υμπλιρωςθσ  κενοφ» 
Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ 
1.Οι δυνάμεισ προκαλοφν................................. ςτθν ταχφτθτα των ςωμάτων ςτα ο 
ποία αςκοφνται ι     ..................................... των ςωμάτων ςτα ο ποία αςκοφνται 
                                                                                                                                                                                              
2.Πολλζσ φορζσ μια δφναμθ προκαλεί και τα ..............   αποτελζςματα 
.................................  
 
3.Οη δσλάκεης εκθαλίδνληαη πάληνηε αλά ............... κεηαμύ δύν ζωκάηωλ.Τν ζώκα Α  

..............δύλακε ζην ζώκα  Β. Αιιά ηζρύεη θαη ην ...............................ην ζώκα Β 

..................δύλακε ζην ζώκα Α.Λζμε ότι τα ςϊματα .................................  
 

4.Κατατάςςουμε τισ δυνάμεισ ςε δυο κατθγορίεσ. Δυνάμεισ που αςκοφνται κατά τθν 

........................... δφο ςωμάτων (δυνάμεισ επαφισ) και δυνάμεισ που αςκοφνται από 

........................... 

5.Δυνάμεισ ......................... χαρακτθρίηουμε τισ δυνάμεισ οι οποίεσ αςκοφνται όταν 

ζνα ςϊμα βρίςκεται ςε επαφι με κάποιο άλλο Παραδείγματα δυνάμεων ................ 

είναι: 

α.Οι δυνάμεισ που αςκοφν τα ...............................ςχοινιά ι τα ........................... ςε 

ςϊματα. 

β.Οι δυνάμεισ που αςκοφνται μεταξφ ςωμάτων κατά τισ ............................... τουσ.   

γ.Η δφναμθ τθσ............................. ανάμεςα ςε δυο επιφάνειεσ. 

δ.Η δφναμθ που αςκοφν τα.................... ςτα τοιχϊματα του δοχείου μζςα ςτο οποίο 

περιζχονται ι ςτα ςϊματα που είναι μζςα ς' αυτά . 

6.Δυνάμεισ που αςκοφνται από ...........................είναι: 

α.Η ............................δφναμθ,  

β.Οι ............................ δυνάμεισ  

γ.Οι ............................ δυνάμεισ 

7.Το ςυμπζραςμα που είχε ιδθ διατυπϊςει τον 17ο αιϊνα ο Άγγλοσ φυςικόσ Ρό-

μπερτ  Χουκ (Ηοοk): 
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Η ..............................ενόσ ελατθρίου είναι ανάλογθ με τθ δφναμθ που αςκείται ς' 

αυτό. 

Η μονάδα δφναμθσ ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Μονάδων (S.I.) ονομάηεται 1............  

8.Η δφναμθ εκτόσ από μζτρο ζχει και .......................... Επομζνωσ, είναι ...................... 

μζγεκοσ και κα τθν παριςτάνουμε με ζνα ................. που ζχει τθν κατεφκυνςθ τθσ 

δφναμθσ. Το ςθμείο ................... του διανφςματοσ που παριςτάνει τθ δφναμθ, είναι 

το ςθμείο του ςϊματοσ, ςτο οποίο .......................  

9.Η γθ αςκεί ............................ δφναμθ ς' οποιοδιποτε ςϊμα, ανεξάρτθτα αν αυτό 

βρίςκεται ςτο ζδαφοσ, ..................ι ι ανυψϊνεται. Η γθ πάντοτε ..............τα ςϊματα 

προσ το κζντρο τθσ. Οι βαρυτικζσ δυνάμεισ είναι πάντοτε .........................   

10.Σε κάκε τόπο το βάροσ ζχει τθ διεφκυνςθ τθσ .................σ τθσ γθσ και φορά προσ 

το ......................τθσ. Η διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ τθσ γθσ ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο ονομά-

ηεται   κατακόρυφοσ του τόπου 

11.Το βάροσ ενόσ ςϊματοσ ........................... όςο αυξάνεται το φψοσ που βρίςκεται 

το ςϊμα από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.                                                                                  

12.Όταν το ςϊμα βρίςκεται ςτθν ..................τθσ ςελινθσ δζχεται τθν ................ζλξθ 

τθσ ςελινθσ. Από πειράματα που ζγιναν ςτθ ςελινθ επιβεβαιϊκθκε ότι το 

«.....................» βάροσ ενόσ ςϊματοσ είναι περίπου ίςο με το 1/6 του ............βάρουσ 

του, που ζχει όταν βρίςκεται ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ. 

13.Γενικά, θ τριβι είναι θ δφναμθ που αςκείται από ζνα ςϊμα ςε ζνα άλλο όταν βρί-

ςκονται ςε ........................και το ζνα ....................... ι ................. να κινθκεί ςε ςχζςθ 

με το άλλο. Η διεφκυνςθ τθσ τριβισ είναι παράλλθλθ προσ τισ .............................. 

που εφάπτονται και ζχει φορά τζτοια ϊςτε να .............................. ςτθν ολίςκθςθ. 

14.Αν το ςϊμα βρίςκεται ςε επαφι με επιφάνεια, υπάρχουν δυο περιπτϊςεισ:  

α) Η επιφάνεια να είναι λεία (δεν υπάρχουν τριβζσ), οπότε θ δφναμθ που αςκεί ςτο 

ςϊμα είναι ........................ προσ τθν επιφάνεια με φορά από τθν επιφάνεια  προσ το 

ςϊμα. 
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 β) Η επιφάνεια να δεν είναι λεία (οπότε  υπάρχουν τριβζσ), οπότε θ επιφάνεια α-

ςκεί ςτο ςϊμα και τθ δφναμθ τθσ ............... ζτςι ϊςτε να................. ςτθν κίνθςθ του 

ςϊματοσ . 

15.Αν το ςϊμα είναι ςε ................... με νιμα ι ςφρμα, τότε θ δφναμθ που αςκεί το 

νιμα ζχει τθ διεφκυνςθ του .......................... και φορά από το.............. προσ το 

............ Το νιμα αςκεί δφναμθ μόνον εφόςον είναι...........................  

16.Αν το ςϊμα είναι ςε επαφι με ελατιριο, τότε αυτό αςκεί δφναμθ ςτο ςϊμα που 

ζχει τθ διεφκυνςθ του ..............................και φορά τζτοια, ϊςτε να τείνει να επανα-

φζρει το ελατιριο προσ το .........................του μικοσ Τα ελατιρια αςκοφν δυνάμεισ 

μόνον εφόςον είναι ςε .....................ι ........................ Ελατιρια που ζχουν το 

..................τουσ .................... δεν αςκοφν δυνάμεισ.  

17.φνκεςθ  δφο  δυνάμεων με τθν ίδια διεφκυνςθ και φορά (παράδειγμα και 

ςχιμα) 

18.φνκεςθ  δφο  δυνάμεων με τθν ίδια διεφκυνςθ και αντίκετθ  φορά (παράδειγ-

μα και ςχιμα) 

19.Στθν ειδικι περίπτωςθ που οι δυνάμεισ ζχουν  αντίκετθ .......................  και ίςα 

...................., θ ςυνιςταμζνθ τουσ ιςοφται με το ............. Δφο τζτοιεσ δυνάμεισ λζγο-

νται αντίκετεσ (εικόνα 3.25).   

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Σηελ εηδηθή πεξίπηωζε πνπ νη δπλάκεηο είλαη θάζεηες κεηαμύ ηνπο  κπνξνύκε λα 

ππνινγίζνπκε ην κήθνο ηεο ....................... εθαξκόδνληαο ην ........................................ 

ζεώξεκα.Έηζη βξίζθνπκε 

........................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................. ..............

........................................................................................................................................ ...

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..............

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............. 

 

 

21.Ο Γαλιλαίοσ ιςχυρίςκθκε ότι ζνα τζλεια λείο αντικείμενο πάνω ςε μια επίςθσ 

τζλεια λεία οριηόντια επιφάνεια κα μποροφςε να κινείται επ’ ...............ςε ............    

........................ 

22.Αργότερα ο Νεφτωνασ  χρθςιμοποιϊντασ τθν ζννοια τθσ ..................... διατφπωςε 

πιο ολοκλθρωμζνα τθν άποψθ του Γαλιλαίου ωσ εξισ: 

23.Ζνα ςϊμα ............................ να παραμζνει ακίνθτο ι να κινείται ευκφγραμμα και 

..................... εφόςον δεν αςκείται ςε αυτό δφναμθ ι θ ....................... (.....................) 

δφναμθ που αςκείται πάνω του είναι ......................... 

Η παραπάνω πρόταςθ αποτελεί τον .......................... νόμο του Νεφτωνα για τθν κίνθ-

ςθ των ςωμάτων. 
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24.Η πρόταςθ αυτι του Νεφτωνα ςυνδζεται με μια ιδιότθτα των ςωμάτων που ονο-

μάηεται .......................... 

.......................... είναι θ τάςθ των ςωμάτων να .............................. ςε οποιαδιποτε 

μεταβολι τθσ κινθτικισ τουσ κατάςταςθσ (ταχφτθτασ). 

25. Λζμε ότι ζνα ςϊμα, που κεωρείται υλικό ςθμείο, ιςορροπεί όταν είναι 

...................... ι κινείται με ...................... ταχφτθτα 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςφμφωνα με τον .................... νόμο του Νεφτωνα, θ ςυνι-

ςταμζνθ όλων των δυνάμεων που αςκοφνται ςε αυτό είναι ίςθ με το ......................... 

Σπκβνιηθά, ε ζσλζήθε ηζορροπίας σιηθού ζεκείνπ γξάθεηαη:   .............= ...........  

 

26. Όζν κεγαιύηερε είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζ' έλα ζώκα πνπ έρεη ορηζκέλε κά-

δα, ηόζν πην ...................... κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ. 

Όςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα ενόσ ςϊματοσ, τόςο ................μπορεί να μεταβλθκεί 

θ ταχφτθτα του. 

27.Η .....................ενόσ ςϊματοσ παραμζνει θ ίδια ςε ............................... ςθμείο του 

ςφμπαντοσ και αν μεταφερκεί αυτό. Το .................... του, όμωσ, μεταβάλλεται  

 

 28.                                                         28.ΠΙΝΑΚΑ 3.1. 

                                   ΒΑΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΤ 

Μάηα                                                                                                            Βάροσ  

Είναι το μζτρο τθσ .................... ενόσ ςϊματοσ                             Είναι θ ...................που αςκεί θ γθ 

                                                                                                                   ςτο   ςϊμα  

Είναι ...................... μζγεκοσ                                                          Είναι .............................. μζγεκοσ  

Παραμζνει ί..........ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ςφμπαντοσ            ........................ από τόπο ςε τόπο  

Μονάδα είναι το 1 .......                                                                        Μονάδα είναι το 1 ........ 

Η κάδα θαη ην βάρος ελόο ζώκαηνο ζπλδένληαη κέζω ελόο κεγέζνπο πνπ νλνκά-

δεηαη ......................ηεο βαξύηεηαο  (g)  θαη κεηαβάιιεηαη από ηόπν ζε ηόπν. 

 

Ιζρύεη: 



                                       Επανϊληψη 2ου κεφαλαύου.Δυνϊμεισ 

Π.  Μανδραβϋλησ                                                         Ylikonet  2021 ελύδα 8 
 

..........=m · ...... 

ή δηαθνξεηηθά, ζε θάζε ηόπν ην ......................ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο πξνο ηε κάδα 

ηνπ είλαη ζηαζεξό θαη ίδην γηα όια ηα ζώκαηα. Η ηηκή ηνπ g ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

είλαη πεξίπνπ 9,8 m/s
2
. 

  

29. Γενικεφοντασ τισ παρατθριςεισ του, ο Νεφτωνασ διατφπωςε τθν πρόταςθ που 

είναι γνωςτι ωσ ................. νόμοσ του Νεφτωνα: 

Όταν ζνα ςϊμα αςκεί δφναμθ ς' ζνα άλλο ςϊμα (........................), τότε και το δεφ-

τερο ςϊμα αςκεί δφναμθ .................... μζτρου και ...................... κατεφκυνςθσ ςτο 

πρϊτο (αντίδραςθ). 

                                                                   Ή διαφορετικά, 

Σε κάκε ........................αντιςτοιχεί πάντα μια ........................ αντίδραςθ. 

Στθ φφςθ ποτζ δεν εκδθλϊνεται θ ......................χωρίσ τθν αντίςτοιχθ ...................... 

Αυτό που είναι ςθμαντικό να κυμάςτε είναι ότι οι δυο δυνάμεισ δράςθ-αντίδραςθ 

αςκοφνται πάντοτε ςε ...............  διαφορετικά .................. 

ξ Η  

 

 

 

 

 

 

εο - Γύν ζεκαλ 

 

 

 

δπλάκεηο ζηνλ θόζκν 
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Β.ΕΡΩΣΗΕΙ του τφπου «ωςτό- Λάκοσ» 
333 

30.Η αιτύα που καθορύζει αν ϋνα ςώμα ηρεμεύ η κινεύται ό εκτελεύ ϋνα οριςμϋνο 

εύδοσ  κύνηςησ εύναι η δύναμη. 

32.Μια δύναμη  μπορεύ να προκαλϋςει μεταβολό τησ ταχύτητασ ενόσ ςώματοσ 

μόνον εφόςον το ςώμα ,πριν του αςκηθεύ η δύναμη ,κινεύται ευθύγραμμα ό εύναι 

ακύνητο. 

34 .Μια δύναμη  μπορεύ να προκαλϋςει την παραμόρφωςη  ενόσ ςώματοσ.  

35.Εύναι δυνατόν ϋνα ςώμα να αςκεύ δύναμη ς΄ ϋνα δεύτερο  ςώμα χωρύσ το 

δεύτερο αυτό ςώμα να αςκεύ δύναμη ςτο πρώτο ςώμα. 

36.Οι δυνϊμεισ διακρύνονται ςε δύο κατηγορύεσ: δυνϊμεισ από επαφό και δυνϊ-

μεισ από απόςταςη. 

37.Το βϊροσ ενόσ ςώματοσ εύναι δυνϊμεισ από επαφό, ενώ η δύναμη που αςκεύ 

ϋνασ μαγνότησ ςε μια καρφύτςα  εύναι δύναμη από απόςταςη. 

38.Η δύναμη που αςκεύ το ελατόριο και η δύναμη που αςκεύ ϋνα τεντωμϋνο νόμα 

εύναι δυνϊμεισ από επαφό. 

39. Στο διπλανό 

ςχόμα: 

α. η δύναμη που 

αςκεύ το νόμα ςτο 

ςώμα μϊζασ m3 

ϋχει φορϊ προσ τα 

κϊτω 

β. η δύναμη που 

αςκεύ το νόμα ςτο 

ςώμα μϊζασ m1 

ϋχει φορϊ προσ τα 

κϊτω 

γ. η δύναμη που 

αςκεύ το αριςτερό ελατόριο  ςτο ςώμα μϊζασ m1 ϋχει φορϊ προσ τα πϊνω. 

m2 

m1 

m3 

   x 
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δ. η δύναμη που αςκεύ το ςώμα μϊζασ m1  ςτο ςώμα μϊζασ m2 ϋχει φορϊ προσ 

τα πϊνω. 

ε. η δύναμη που αςκεύ το ςώμα μϊζασ m1  ςτο ελατόριο ϋχει φορϊ προσ τα 

πϊνω. 

ςτ. η δύναμη που αςκεύ το ςώμα μϊζασ m3 ςτο νόμα  ϋχει φορϊ προσ τα κϊτω. 

ζ. η δύναμη που αςκεύ το ελατόριο ςτην οροφό ϋχει φορϊ προσ τα πϊνω. 

η. η δύναμη που αςκεύ το ςώμα μϊζασ m2  ςτο ςώμα μϊζασ m1 ϋχει φορϊ προσ 

τα πϊνω. 

40.Ο πρώτοσ νόμοσ του Νεύτωνα διατυπώνεται ωσ  εξόσ : 

«Η επιμόκυνςη ενόσ ελατηρύου εύναι ανϊλογη με την δύναμη που αςκεύται 

ς΄αυτό» 

41.Η μϋτρηςη μιασ δύναμησ με το δυναμόμετρο ςτηρύζεται ςτην ιδιότητα των 

ελατηρύων να υφύςτανται επιμηκύνςεισ οι οπούεσ εύναι ανϊλογεσ των δυνϊμεων 

που τισ προκαλούν: 

42.Μονϊδα δύναμησ ςτο S.I. εύναι το 1Kg. 

43.Η δύναμη εύναι διανυςματικό μϋγεθοσ. 

 

45.Η γη αςκεύ βαρυτικό δύναμη ςε οποιοδόποτε  ςώμα βρύςκεται πϊνω ςτην 

επιφϊνειϊ τησ η πϊνω από αυτόν ,πϋφτει η ανυψώνεται. 

46.Το βϊροσ εύναι διανυςματικό μϋγεθοσ και ϋχει μονϊδα ςτο S.I. το 1 Kg. 

47 .Το βϊροσ εύναι  μονόμετρο μϋγεθοσ. 

48.Οι βαρυτικϋσ δυνϊμεισ αςκούνται μεταξύ όλων των ςωμϊτων ςτο ςύμπαν.  

49.Σε κϊθε τόπο το βϊροσ ϋχει την διεύθυνςη τησ ακτύνασ τησ γησ ςτον ςυγκε-

κριμϋνο τόπο . 

50.Η διεύθυνςη τησ ακτύνασ τησ γησ ςε ϋνα τόπο  ονομϊζεται εφαπτομϋνη 

51.Με το νόμα τησ ςτϊθμησ μπορούμε να αιςθητοποιόςουμε (να αντιληφθούμε ) 

την διεύθυνςη του βϊρουσ ςτον τόπο αυτό. 
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52.Απλϊ μπορούμε να πούμε ότι ςε κϊθε τόπο κοντϊ ςτην επιφϊνεια τησ γησ το 

βϊροσ ϋχει διεύθυνςη κϊθετη ςτην επιφϊνεια τησ γησ και φορϊ προσ τα κϊτω .  

53.Το βϊροσ ενόσ ςώματοσ αυξϊνεται ς΄ϋνα τόπο καθώσ το ςώμα μεταφϋρεται 

ςε απόςταςη όλο και μεγαλύτερη από την επιφϊνεια τησ γησ. 

54.Σε ύψοσ μια γόινησ ακτύνασ από την επιφϊνεια τησ γησ το βϊροσ ενόσ ςώμα- 

τοσ ϋχει μϋτρο ύςο με το μιςό του μϋτρου που ϋχει ςτην επιφϊνειϊ τησ  

55.Στην επιφϊνεια τησ ςελόνησ ϋνα ςώμα δϋχεται εξαπλϊςιο βϊροσ (ςεληνιακό 

βϊροσ)   απ’ ότι ςτη γό. 

56.Η δύναμη που αναγκϊζει ϋνα βιβλύο που ςπρώχνουμε  πϊνω ς’ ϋνα  τραπϋζι 

να ςταματόςει  εύναι η δύναμη τησ τριβόσ. 

57. Τριβι είναι θ δφναμθ που αςκείται από ζνα ςϊμα ςε ζνα άλλο όταν βρίςκονται 

ςε μικρι απόςταςθ το ζνα από το άλλο και το ζνα κινείται ι τείνει  να κινθκεί ςε 

ςχζςθ με το άλλο. που βρίςκονται   

59.Η ςυνιςταμζνθ δφο δυνάμεων F1 και F2 ζχει πάντοτε  μζτρο μεγαλφτερο από  

το μζτρο κάκε μιασ από τισ δυνάμεισ αυτζσ. 

60.Η ςυνιςταμζνθ δφο δυνάμεων F1 και F2 ζχει ίδια πάντοτε ίδια φορά με τθν φορά 

τθσ μεγαλφτερθσ. 

61.Η ςυν ιςταμζνθ δφο δυνάμεων F1 =6Ν  και F2=8Ν  είναι αδφνατον να ζχει μζτρο  

Fολ=10Ν. 

62. Για να είναι δυνατόν να προκφψει μθδενικι θ ςυνιςταμζνθ δφο δυνάμεων F1 και 

F2 αρκεί αυτζσ να ζχουν αντίκετθ φορά. 

63.Δφο δυνάμεισ αντίκετεσ ζχουν ίςα μζτρα. 

64.Δφο δυνάμεισ ίςεσ είναι οπωςδιποτε  ομόρροπεσ. 

65.Δφο δυνάμεισ αντίρροπεσ δεν είναι οπωςδιποτε αντίκετεσ. 

66.Για να ποφμε ότι δφο δυνάμεισ είναι ίςεσ αρκεί  αυτζσ να ζχουν ίςα μζτρα. 

67.Ο Γαλιλαίοσ  ιςχυρίςτθκε ότι ζνα τζλειο λείο ςϊμα  ςε μια επίςθσ τζλεια λεία 

οριηόντια επιφάνεια κα μποροφςε να κινείται επ’ άπειρο ςε ευκεία  γραμμι. 
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68.Σφμφωνα με τθν άποψθ του Νεφτωνα όταν ζνα ςϊμα δεν δζχεται καμιά δφναμθ 

ι θ ςυνολικι δφναμθ που δζχεται είναι μθδζν ,τότε ι παραμζνει ακίνθτο, ι επιτα-

χφνεται με ςυνζπεια να αυξάνεται διαρκϊσ θ ταχφτθτά του. 

69.Αδράνεια είναι μια δφναμθ θ οποία αντιςτζκεται ςτθν μεταβολι τθσ κινθτικισ 

κατάςταςθσ ενόσ ςϊματοσ. 

70.Στθ φυςικι θ κατάςταςθ ιςορροπίασ ενόσ ςϊματοσ είναι θ κατάςταςθ εκείνθ 

ςτθν οποία το ςϊμα παραμζνει διαρκϊσ ακίνθτο. 

71.Η ςυνκικθ ιςορροπίασ για ζνα υλικό ςθμείο είναι να δζχεται αυτό ςτακερι 

ςυνιςταμζνθ δφναμθ.Τότε αυτό ι παραμζνει ακίνθτο  θ κινείται με ςτακερι 

ταχφτθτα. 

72.Όςο μεγαλφτερθ είναι θ δφναμθ που αςκείται ς’ ζνα ςϊμα που ζχει οριςμζνθ 

μάηα , τόςο πιο γριγορα μεταβάλλεται θ ταχφτθτά του. 

73. Όςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα  ενόσ ςϊματοσ , τόςο δυςκολότερα  μπορεί να 

μεταβλθκεί θ ταχφτθτά του. 

74.Μεγάλθ μάηα ςθμαίνει μικρι  αδράνεια δθλαδι μικρι αντίςταςθ  ςτθ μεταβολι 

τθσ ταχφτθτασ (για δεδομζνθ δφναμθ). 

75.Όταν ζνα φορτθγό είναι φορτωμζνο ςταματάει ευκολότερα απ’ ότι όταν είναι 

φορτωμζνο. 

76.Η μάηα ενόσ ςϊματοσ παραμζνει ςτακερι από τόπο ςε τόπο,  ενϊ το βάροσ του 

μεταβάλλεται . 

77.Το  βάροσ ενόσ ςϊματοσ το οποίο μεταφζρουμε ςτθν ςελινθ είναι μικρότερο 

απ’ότι  ςτθ γθ  θ αδράνεια όμωσ του ςϊματοσ παραμζνει αμετάβλθτθ. 

78.Μια βαςικι διαφορά τθσ μάηασ από το βάροσ είναι ότι θ πρϊτθ  είναι διανυςμα-

τικό μζγεκοσ ενϊ το δεφτερο μονόμετρο. 

79.Η επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςυμβολίηεται με g και παραμζνει ςτακερι από τόπο 

ςε τόπο. 

80.Σε κάκε τόπο το πθλίκο του βάρουσ ενόσ ςϊματοσ προσ τθ μάηα του ςϊματοσ 

είναι ςτακερό  και ίδιο για όλα τα ςϊματα. 
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81. Σφμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεφτωνα ςε κάκε δράςθ αντιςτοιχεί πάντα και 

μια αντίκετθ αντίδραςθ. 

82.Δράςθ και αντίδραςθ αςκοφνται πάντοτε ςτο ίδιο ςϊμα. 

 

 

 

 

 

                             ςχόμα 1                                                                    ςχόμα 2 

 

    84.Στο ςχιμα  1 , ζνα ηευγάρι  δράςθσ αντίδραςθσ είναι οι δυνάμεισ FN και FϋΝ 

    85.Στο ςχιμα 2 , ζνα ηευγάρι  δράςθσ αντίδραςθσ είναι οι δυνάμεισ FN και W 

    86.Στο ςχιμα  1 , ζνα ηευγάρι  δράςθσ αντίδραςθσ είναι οι δυνάμεισ W και Wϋ 
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Γ.ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Μια απάντθςθ ςωςτι) 
 

87.Η αιτύα που καθορύζει αν ϋνα ςώμα ηρεμεύ η κινεύται ό εκτελεύ ϋνα 

οριςμϋνο εύδοσ  κύνηςησ εύναι η : 

α.ταχύτητα                            β.μϊζα                    γ. επιτϊχυνςη                  δ.δύναμη 

88.Η δύναμη δεν μπορεύ να προκαλϋςει: 

α.την επιβρϊδυνςη ενόσ ςώματοσ. 

β.την παραμόρφωςη ενόσ ςώματοσ 

γ.την αύξηςη τησ ταχύτητασ ενόσ ςώματοσ  

δ. την αύξηςη τησ μϊζασ ενόσ ςώματοσ 

89.Αντιλαμβανόμαςτε την ύπαρξη των δυνϊμεων επειδό: 

α.δύο ςώματα βρύςκονται το ϋνα δύπλα ςτο ϊλλο 

β.το ϋνα ςώμα κινεύται δύπλα ςτο ϊλλο. 

γ.το ϋνα ςώμα προκαλεύ την αλλαγό τησ ταχύτητασ του ϊλλου. 

δ. το ϋνα ςώμα πληςιϊζει το ϊλλο 

90. ύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νϋυτωνα : 

α.η επιμόκυνςη ενόσ ελατηρύου εύναι ανϊλογη με την δύναμη που αςκεύται 

ς΄αυτό» 

β.ϋνα ςώμα κινεύται με ςταθερό ταχύτητα εφόςον δϋχεται ςταθερό ςυνιςταμϋνη 

δύναμη. 

γ.ϋνα ςώμα παραμϋνει ακύνητο εφόςον δεν αςκούνται ς’ αυτό καθόλου δυνϊμεισ 

η αςκούνται δυνϊμεισ των οπούων η ςυνιςταμϋνη εύναι ύςη με το μηδϋν. 

δ.ϋνα ςώμα κινεύται μόνο εφόςον ς’ αυτό αςκεύται τουλϊχιςτον μύα δύναμη. 

91 Βαρυτικό δύναμη εύναι η δύναμη: 

α. η οπούα αςκεύται αποκλειςτικϊ από τη γη ςε κϊποιο ςώμα. 

β.με την οπούα ϋνα ςώμα ϋλκεται από κϊθε ϊλλο ςτο ςύμπαν. 
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γ.η οπούα  για  ϋνα ςώμα εύναι μεγαλύτερη ςτη ςελόνη απ’ ότι ςτη γό. 

δ. με την οπούα η γη ϋλκει μόνο τα διϊφορα ςώματα που βρύςκονται  ςε επαφό 

με αυτόν .  

92.Σο γόινο βϊροσ ενόσ ςώματοσ  

α . μειώνεται όταν ϋνα ςώμα μεταφϋρεται από την κορυφό του  Έβερεςτ ςτην 

επιφϊνεια τησ γησ. 

β.μεταβϊλλεται από τόπο ςε τόπο. 

γ.εύναι ουςιαςτικϊ το ύδιο μϋγεθοσ με την μϊζα του  ςώματοσ. 

δ. μετριϋται ςε Κg. 

93.H διεύθυνςη του βϊρουσ: 

α. παραμϋνει ςταθερό όταν αυτό αλλϊζει τόπο 

β.ϋχει διεύθυνςη ύδια με αυτό τησ ακτύνασ τησ γησ ςτον τόπο όπου βρύςκεται το 

ςώμα. 

γ.εύναι κϊθετη ςτην κατακόρυφο του τόπου ςτον οπούο βρύςκεται.  

δ.αλλϊζει όταν το ςώμα παραμϋνει ςτον ύδιο τόπο αλλϊ κινεύται 

απομακρυνόμενο από τη γη. 

94.Η δύναμη τησ τριβόσ. 

α.αναγκϊζει ϋνα ςώμα που ςπρώχνουμε πϊνω ςε ϋνα δϊπεδο να κινηθεύ.  

β.αναπτύςςεται μόνο  αν το ϋνα ςώμα κινεύται ςε ςχϋςη με το ϊλλο, με το οπούο 

βρύςκεται ςε επαφό. 

γ.εύναι πϊντοτε ανεπιθύμητη. 

δ.μπορεύ να εμφανιςτεύ ακόμη και αν το ϋνα ςώμα δεν κινεύται ςε ςχϋςη με το 

ϊλλο αλλϊ ϋχει την τϊςη να κινηθεύ. 

95.Η διεφκυνςθ τθσ τριβισ : 

α. είναι κάκετθ προσ τισ επιφάνειεσ που βρίςκονται θ μία, ςε επαφι με τθν άλλθ  
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β.ζχει φορά τζτοια ϊςτε να αντιςτζκεται  ςτθν ολίςκθςθ του ενόσ ςϊματοσ ςε ςχζςθ 

με το άλλο. 

γ.ζχει μζτρο το οποίο αυξάνεται αν λειάνουμε τισ επιφάνειεσ των δφο ςωμάτων που 

ζρχονται ςε επαφι. 

δ.ζχει φορά πάντα αντίκετθ από τθν φορά του βάρουσ 

96.Δύο αντύθετεσ δυνϊμεισ ϋχουν : 

α. αντύθετο μϋτρο και αντύθετη φορϊ . 

β. αντύθετη φορϊ και μϋτρο ύδιο ό διαφορετικό. 

γ. αντύθετη φορϊ και ύδιο μϋτρο. 

δ. αντύθετο  μϋτρο και ύδια  φορϊ  

97.Ένα ςώμα που δϋχεται ςταθερό ςυνιςταμϋνη δύναμη 

α.ηρεμεύ οπωςδόποτε. 

β.κινεύται με ςταθερό ταχύτητα 

γ ϋχει ταχύτητα που μεταβϊλλεται. 

δ.ιςορροπεύ. 

98.Αδρϊνεια εύναι: 

α.μια δύναμη που αντιςτϋκεται ςτην μεταβολό τησ κατϊςταςησ του ςώματοσ.  

β.μια δύναμη αντύθετη τησ ταχύτητασ . 

γ.μια  ιδιότητα τησ ύλησ να αντιδρϊ ςε κϊθε αιτύα που επιχειρεύ  να μεταβϊλλει 

την κινητικό κατϊςταςη του ςώματοσ. 

δ.μια ιδιότητα τησ ύλησ που οφεύλεται ςτην ταχύτητα που ϋχει το ςώμα.  

100. Η ςυνκικθ ιςορροπίασ για ζνα υλικό ςθμείο είναι: 

α.υ=0                         β.Fολ=ςτακερι                  γ.υ=ςτακερι                       δ.Fολ=0 

101.Για να υποςτεί θ ταχφτθτα ενόσ ςώματοσ μεγάλθ μεταβολι πρζπει: 

α.να ζχει μικρι μάηα και να δζχεται μικροφ μζτρου δφναμθ 
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β. να ζχει μικρι μάηα και να δζχεται μεγάλου  μζτρου δφναμθ 

γ. να ζχει μεγάλθ μάηα και να δζχεται μικροφ μζτρου δφναμθ 

δ. να ζχει μεγάλθ  μάηα και να δζχεται πολφ μικροφ μζτρου δφναμθ. 

102.Σο βάροσ ενόσ ςώματοσ : 

α.Ταυτίηεται ςαν μζγεκοσ με τθν μάηα . 

β.Μετριζται ςτο  S.I. ςε Κg. 

γ.Μεταβάλλεται από τόποσ ςε τόπο. 

δ.Είναι μζγεκοσ μονόμετρο. 

103.ύμφωνα με τον τρύτο νόμο του Νεύτωνα: 

α.Ένα ςώμα Α μεγϊλησ μϊζασ που δϋχεται την δρϊςη ενόσ δεύτερου ςώματοσ Β  

μικρότερησ μϊζασ αςκεύ ςτο ςώμα Β δύναμη μεγαλύτερου μϋτρου. 

β.Η δρϊςη και η αντύδραςη εύναι δυνϊμεισ αντύθετεσ. 

γ.δρϊςη και αντύδραςη αςκούνται ςτο ύδιο ςώμα . 

δ.Η ςυνιςταμϋνη τησ δρϊςησ και τησ αντύδραςησ  εύναι μηδϋν 

    ΑΚΗΕΙ 
 

1.Ένα ελατόριο επιμηκύνεται 5 cm όταν αςκεύται πϊνω του μια δύναμη 25 Ν. 
 
(α) Πόςο θα επιμηκυνθεύ αν του αςκηθεύ δύναμη 40Ν;  
 
(β) Πόςη δύναμη πρϋπει να του αςκηθεύ για να αυξηθεύ το μόκοσ του κατϊ 20 
cm;(Δηλαδό επιμηκυνθεύ κατϊ 20 cm) 
 

2.Να υπολογίςετε   το μζτρο και να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ςυνιςταμζνθσ  

δφναμθσ ςε κάκε μια από τισ παρακάτω  περιπτϊςεισ: 

α.F1=10N,  F2=15N        οι οποίεσ  είναι  ομόρροπεσ                           

β.F1=12N,  F2=16N         οι οποίεσ είναι αντίρροπεσ                                            

 γ.F1=20N,  F2=11N        οι οποίεσ είναι αντίρροπεσ                                            
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 δ.F1=9N,     F2=12N       οι οποίεσ είναι κάκετεσ                                            

 

3. Δφο δυνάμεισ F1, F2   είναι ομόρροπεσ  και θ F1  ζχει μζτρο F1=15N.Να βρεκεί  θ F2   

αν θ ςυνιςταμζνθ  δφναμθ ζχει μζτρο F=25Ν 

4. Δφο δυνάμεισ F1, F2   είναι αντίρροπεσ  και θ F1  ζχει μζτρο F1=10N.Να βρεκεί  θ F2   

αν θ ςυνιςταμζνθ  δφναμθ ζχει μζτρο F=6Ν και θ φορά τθσ ΣF είναι ίδια με αυτι 

τθσ  F1. 

5. Δφο δυνάμεισ F1, F2   είναι αντίρροπεσ  και θ F1  ζχει μζτρο F1=8N.Να βρεκεί  θ F2   

αν θ ςυνιςταμζνθ  δφναμθ ζχει μζτρο F=5Ν και θ φορά τθσ ΣF είναι ίδια με αυτι 

τθσ  F2. 

6. Δφο δυνάμεισ F1, F2   είναι ομόρροπεσ  και θ F1  ζχει μζτρο πενταπλάςιο του με-

τρου τθσ F2  (F1=5 F2 ) N.Να βρεκοφν οι δυνάμεισ F1, F2   αν θ ςυνιςταμζνθ  δφναμθ 

ζχει μζτρο F=30Ν 

7. Δφο δυνάμεισ F1, F2   είναι αντίρροπεσ  και θ F1  ζχει μζτρο πενταπλάςιο του με-

τρου τθσ F2  (F1=5 F2 ) N.Να βρεκοφν οι δυνάμεισ F1, F2   αν θ ςυνιςταμζνθ  δφναμθ 

ζχει μζτρο F=32Ν . 

8. Δφο δυνάμεισ F1, F2   είναι κάκετεσ  μεταξφ τουσ  και θ F1  ζχει μζτρο F1=12N.Να 

βρεκεί  θ F2  αν θ ςυνιςταμζνθ  δφναμθ ζχει μζτρο F=20Ν.  

9. Να υπολογίςετε   το μζτρο και να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ςυνιςταμζνθσ  δφ-

ναμθσ ςε κάκε μια από τισ παρακάτω  περιπτϊςεισ 

α. F1=16N,   F2=10N       F3=12N        

F1 

F3 F2 
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β. F1=8N,     F2=4N       F3=15N        

 

γ. F1=7N,     F2=5N       F3=12N        

 

δ. F1=3N,  F2=7N       F3=3N        

 

ε. F1=9N,       F2=12 Ν,      F3=3N  ,    F4=4N         

F1 

F3 F2 

F2 

F3 

F1 

F1 

F4 F2 

F3 

F1 

F3 F2 
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10. Πόςη εύναι η ςυνιςταμϋνη δύο δυνϊμεων που ϋχουν μϋτρα F1=15N και 
F2=20N και αςκούνται ςτο ύδιο υλικό ςημεύο; Όταν οι δυνϊμεισ εύναι: 
 
α. ομόρροπεσ,  
β.αντύρροπεσ, 
γ.θάζεηες 

11..Στισ παρακϊτω περιπτώςεισ να βρεύτε τη ςυνιςταμϋνη δύναμη κατϊ μϋτρο 
και διεύθυνςη. 
     α.                                   

 

                         F1=15N                    F2= 9N       F3= 14N 

 

     β. 

        F1=10Ν    F2=8Ν    F3=5Ν                             F4=11Ν 

 

     γ.              F1=6Ν                                                                               δ.                    F1= 12Ν 

                    

                              

                                                         F2= 8Ν                                                                                       F2= 6Ν 

                                                                                                                    F3=4Ν 

                                

12. τισ παρακϊτω περιπτώςεισ να βρεύτε τη ςυνιςταμϋνη δύναμη κατϊ 
μϋτρο και διεύθυνςη. 
α.                                                                                                               β.                  

                                           F1= 8Ν                                                                         1Ν                    9Ν 

                                                                             

                                                                                               4Ν   

                F2=6Ν                                           F3= 6Ν                                                    5Ν 

                                                                                                                                      

                          F4=4N 
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13. Η ςυνιςταμζνθ των τριϊν παρακάτω δυνάμεων  ζχει μζτρο F=13N και φορά 

ίδια με αυτιν των F1 ,  F3 .Nα βρεκεί θ F3. Δίνονται:  F1=12N,  F2=6N        

 

14. Η ςυνιςταμζνθ των τριϊν παρακάτω δυνάμεων  ζχει μζτρο F=9N και φορά ίδια 

με αυτι  τθσ F1.Nα βρεκεί θ F1. Δίνονται:  F2=12N,  F3=6N     

 

15 Ένα κιβώτιο 

ςτηρύζεται ςτο δϊ-

πεδο όπωσ φαύνεται 

ςτο ςχόμα Ποιεσ 

δυνϊμεισ του αςκού-

νται;Έχουν αυτϋσ οι 

δυνϊμεισ ύςα μϋτρα 

και αντύθετεσ κατευ-

θύνςεισ; Αποτελούν 

ζεύγοσ δρϊςη-αντύ-

δραςη; Να αιτιολο-

γόςεισ την απϊντηςό 

ςου. 

F1 

F2 F3 

F1 
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16Ένα μόλο ιςορροπεύ πϊνω ςε ϋνα οριζόντιο τραπϋζι. Ποιεσ δυνϊμεισ αςκού-
νται ςτο μόλο; Ποια εύναι τα ζεύγη των δυνϊμεων δρϊςη-αντύδραςη; 
 
(Να ςχεδιϊςεισ ϋνα αντύςτοιχο ςχόμα με αυτό τησ ερώτηςησ 15) 
 

17.Μια μηχανό τρϋνου κινεύται ευθύγραμμα και ςυγκρούεται με ϋνα μικρό 
επιβατικό αυτοκύνητο το οπού ο οδηγόσ του εγκατϋλειψε ακινητοποιημϋνο πϊνω 
ςτισ γραμμϋσ του τρϋνου. 
(α) Να ςυγκρύνεισ τισ δυνϊμεισ που αςκούνται ςτα δυο οχόματα κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςύγκρουςησ.  
(β) Σε ποιο όχημα παρατηρεύται μεγαλύτερη μεταβολό τησ ταχύτητασ; Να 
αιτιολογόςεισ τισ απαντόςεισ ςου 


