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ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 

1. Ποιο μέγεθοσ χρηςιμοποιούμε για να μετρήςουμε την αδράνεια ενόσ ςώματοσ; 
2. Εξήγηςε γιατί οι αςτροναύτεσ που δουλεύουν εκτόσ του διαςτημοπλοίου ςτο διάςτημα 

μπορούν να μετακινήςουν αντικείμενα τα οποία, όταν είναι ςτη Γη, δεν μπορούν να 
μετακινήςουν γιατί είναι πολύ βαριά. 

3. Ένα αυτοκίνητο μάζασ 500kg ταξιδεύει ςε έναν ευθύ αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα 100 Km/h. 
Ποια είναι η ςυνιςταμένη δύναμη που αςκείται πάνω του (μέτρο, διεύθυνςη και φορά); 

4. Δύο παγοδρόμοι χορεύουν πάνω ςτον πάγο πιαςμένοι από τη μέςη. Μετά από λίγο χωρίζουν 
και χορεύει ο καθένασ μόνοσ του. Ποιοσ νόμοσ του Νεύτωνα εξηγεί γιατί μπορούν να χωρίςουν; 

5. Ένα διαςτημόπλοιο ταξιδεύει ςτο διάςτημα χωρίσ να καταναλώνει καύςιμα. Ποιοσ νόμοσ του 
Νεύτωνα προβλέπει τη δυνατότητα τησ κίνηςησ αυτήσ; 

6. Ένασ μαθητευόμενοσ μάγοσ τραβά με μια αςτραπιαία κίνηςη το τραπεζομάντιλο που καλύπτει 
ένα τραπέζι, χωρίσ να παραςύρει την πιατέλα που βρίςκεται πάνω του. Ποιοσ νόμοσ του 
Νεύτωνα εξηγεί γιατί η πιατέλα μένει ςτη θέςη τησ; 

7. Αντιςτοίχιςε τουσ όρουσ τησ δεύτερησ ςτήλησ με τισ περιγραφέσ τησ πρώτησ ςτήλησ. 
 

8. Ένα ςώμα ζυγίζει ςτην επιφάνεια τησ Γησ 100Ν. Ποια είναι η μάζα του; 
9. Αν το παραπάνω ςώμα μεταφερθεί ςτην επιφάνεια τησ Σελήνησ, θα μεταβληθεί η μάζα του; Θα 

μεταβληθεί το βάροσ του; 
10. Ένα ποτήρι βάρουσ 2Ν είναι ακίνητο πάνω ςτο τραπέζι. Η αντίδραςη ςτο βάροσ του ποτηριού 

είναι: 
a. Η δύναμη που αςκεί το τραπέζι ςτο ποτήρι. 
b. Το βάροσ τησ Γησ. 
c. Η δύναμη που αςκεί το ποτήρι ςτο τραπέζι. 
d. Μια δύναμη 2Ν που αςκεί το ποτήρι ςτη Γη. 

1. Είναι γνωςτόσ ωσ νόμοσ τησ αδράνειασ. 
2. Μονάδα δύναμησ. 
3. Διατύπωςε τουσ νόμουσ τησ κίνηςησ. 
4. Νόμοσ που ςυςχετίζει τη ςυνολική δύναμη 

που αςκείται ςε ένα ςώμα με τη μεταβολή τησ 
ταχύτητάσ του. 

5. Σε κάθε αςκούμενη δύναμη αντιςτοιχεί μια 
αντίδραςη. 

6. Όςο πιο μεγάλη είναι η ………………. ενόσ 
ςώματοσ, τόςο μικρότερη είναι η μεταβολή 
που μπορούμε να προκαλέςουμε ςτην 
ταχύτητά του ςτον ίδιο χρόνο 

7. Η τάςη που έχει ένα ςώμα να ανθίςταται ςτη 
μεταβολή τησ κινητικήσ κατάςταςήσ του. 

8. Το βάροσ και η τριβή. 
9. Αλλαγή τησ θέςησ ενόσ ςώματοσ. 
10. Όςο πιο μεγάλη είναι η …………................... 

που αςκείται ςε ένα ςώμα, τόςο μεγαλύτερη η 
μεταβολή ςτην ταχύτητά του ςτον ίδιο χρόνο 

a. 1οσ νόμοσ του 
Νεύτωνα. 

b. 2οσ νόμοσ του 
Νεύτωνα. 

c. 3οσ νόμοσ του 
Νεύτωνα. 

d. Δύναμη 
e. Κίνηςη 
f. Μάζα 
g. Αδράνεια 
h. Δυνάμεισ 
i. Ν 
j. Νεύτων 
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11. Ονόμαςε τα είδη των δυνάμεων που αςκούνται ςε καθένα από τα παρακάτω ςυςτήματα και 
ςχεδίαςε τα ςώματα ςτα οποία αςκούνται οι δυνάμεισ καθώσ και τα διανύςματα των δυνάμεων. 

a. Μια γομολάςτιχα που ςβήνει μια λέξη πάνω ςτο τετράδιο. 
b. Ένασ μαγνήτησ έλκει μια καρφίτςα. 
c. Ένασ μαγνήτησ βρίςκεται ςε επαφή με μια καρφίτςα. 
d. Μια ςταγόνα νερού ςε ένα ςιντριβάνι ανεβαίνει προσ τα πάνω. 
e. Μια ςταγόνα νερού ςε ένα ςιντριβάνι βρίςκεται ςτο ανώτατο ςημείο τησ τροχιάσ τησ. 
f. Μια ςταγόνα νερού ςε ένα ςιντριβάνι κατέρχεται. 
g. Ένα άλογο τραβά μια καρότςα. 
h. Ένα παιδί ολιςθαίνει ςτη γλίςτρα μιασ τςουλήθρασ. 

 
12. Δύο φίλοι, ο Κώςτασ και ο Γιάννησ παίζουν 

το παιχνίδι τησ διελκυςτίνδασ, τραβώντασ 
προσ το μέροσ τουσ ένα ςχοινί. Ο Κώςτασ 
έχει μάζα 60 Kg και δέχεται από το Γιάννη 
δύναμη F = 100 N, ενώ ο Γιάννησ έχει μάζα 
40 Kg. Τα παιδιά ιςορροπούν. 

a. Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ πάνω ςτο Γιάννη.  
b. Να βρείτε τα μέτρα όλων των δυνάμεων που ςχεδιάςατε.  

Να δικαιολογήςετε την απάντηςή ςασ. Δίνεται g = 10 m/s2. 
 

13. Ένα ςώμα βρίςκεται ακίνητο πάνω ςε λείο 
οριζόντιο επίπεδο, και δέχεται τισ δυνάμεισ 
F1 = 10N, F2 = 8N και F3 = 15N, όπωσ 
φαίνεται ςτο ςχήμα. 

a. Να εξηγήςετε γιατί το ςώμα πρέπει 
να δέχεται και άλλη δύναμη και να υπολογίςετε το μέτρο και την κατεύθυνςή τησ.  

b. Αν η F2 καταργηθεί, προσ τα που θα κινηθεί το ςώμα; Ποια θα είναι η ςυνιςταμένη 
δύναμη τότε;  
 

14. Στον μακρινό πλανήτη Κρύπτον που έχει τη μιςή βαρύτητα από τη Γη, οι κάτοικοι έχουν 
αναπτύξει πολιτιςμό παρόμοιο με το δικό μασ. Οι κάτοικοι τησ Γησ επιθυμούν να αναπτύξουν 
εμπορικέσ ςχέςεισ με τουσ κατοίκουσ του πλανήτη αυτού.  

a. Τα προΰόντα που ανταλλάςουν θα πρέπει να μετρούνται ςε Kg ή N;  
b. Αν ένα προΰόν ςτη Γη έχει μάζα 1 Kg, πόςη μάζα και πόςο βάροσ έχει ςτον πλανήτη  

Κρύπτον;  
Να δικαιολογήςετε την απάντηςή ςασ. Δίνεται g = 10 m/s2 

 
15. Ένα ςώμα μάζασ m = 2 Κg ιςορροπεί κρεμαςμένο από την οροφή με 

τη βοήθεια ενόσ νήματοσ και ενόσ τεντωμένου ελατηρίου ςταθεράσ  
k = 100 N/m, η άλλη άκρη του οποίου είναι ςτο έδαφοσ, όπωσ 
φαίνεται ςτο ςχήμα. 

a. Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ πάνω ςτο ςώμα.  
b. Αν η επιμήκυνςη του ελατηρίου είναι Δx = 0,1 m, να βρείτε 

την τάςη του νήματοσ.  
Δίνεται g = 10 m/s2 
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Κώστας Γιάννης 


