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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

9οσ Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Φυςικισ Γυμναςίου  

B΄   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 1.  

Ι) Οι δφο ςφαίρεσ του ςχιματοσ ζχουν ίςουσ όγκουσ και είναι 

βυκιςμζνεσ  ολόκλθρεσ ςτο νερό. Δίνεται ότι θ πυκνότθτα ρςιδ τθσ 

ςφαίρασ από ςίδθρο είναι μεγαλφτερθ από τθν πυκνότθτα ραλ τθσ 

ςφαίρασ από αλουμίνιο. Αν Αςιδ και Ααλ είναι τα μζτρα  τθσ άνωςθσ 

που δζχεται θ ςφαίρα από ςίδθρο και θ ςφαίρα από αλουμίνιο 

αντίςτοιχα, ιςχφει :   

α. Αςιδ > Ααλ 

β. Αςιδ < Ααλ 

γ. Αςιδ = Ααλ  

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι ςχζςθ και να τθ δικαιολογιςεισ .                                                              ( Μονάδεσ 1+2 )                                               

ΙΙ) Αν  οι δφο ςφαίρεσ ζχουν ίδιεσ μάηεσ, τότε ποια από τισ δφο ςφαίρεσ δζχεται τθ μεγαλφτερθ άνωςθ;   

α. Αςιδ > Ααλ 

β. Αςιδ < Ααλ 

γ. Αςιδ = Ααλ  

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι ςχζςθ και να τθ δικαιολογιςεισ .                                                               (Μονάδεσ 1+2 )                                                                                                  

ΘΕΜΑ 2.  

Α) Το ανοιχτό δοχείο  του ςχιματοσ περιζχει νερό ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ. Η 

ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτθν επιφάνεια του υγροφ ιςοφται με Pατμ=1atm. Αν θ 

πίεςθ ςε βάκοσ  h1 από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του υγροφ  είναι P1=1,8 atm,   

θ πίεςθ ςε βάκοσ h2=2h1 από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του υγροφ, είναι ίςθ με :  

α) 3,6 atm            β) 2,6 atm                    γ) 2,8 atm  

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι τιμι πίεςθσ και να δικαιολογιςεισ τθν επιλογι ςου.                            

(Μονάδεσ 1+2 )                                                                                          

Β) Αντικακιςτοφμε το νερό ςτο δοχείο με κάποιο άλλο υγρό και παρατθροφμε ότι θ πίεςθ ςε βάκοσ h1 

από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του υγροφ αυξικθκε κατά  0,2 atm.  Αν   θ πυκνότθτα του νεροφ ιςοφται με 

ρ=1000 Kg/m3 , θ πυκνότθτα του νζου υγροφ, είναι ίςθ με :  (Δίνεται 1atm=105N/m2).  

α) 800 Kg/m3                               β) 1200 Kg/m3              γ) 1250 Kg/m3  

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι τιμι πυκνότθτασ και να δικαιολογιςεισ τθν επιλογι ςου.                   ( Μονάδεσ 2+3 )                                                  
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ΘΕΜΑ 3.  

A. Το μζτρο τθσ δφναμθσ που αςκεί ο αζρασ ςτο εξϊφυλλο ενόσ βιβλίου με διαςτάςεισ 25cm  μικοσ και 

16 cm πλάτοσ είναι:   (Δίνεται ότι 𝑃𝛼𝜏𝜇 = 105 𝛮

𝑚2) 

α. 2000 N             β. 4000 N              γ. 6000 N  

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι τιμι για τθ δφναμθ και να δικαιολογιςεισ τθν απάντθςι ςου.          ( Μονάδεσ 1+2 )                                               

B. Αν ζνασ μακθτισ τθσ Β’ τάξθσ ζχει μάηα m=50 kg και θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςτθ Γθ είναι g=10 
𝑚

𝑠2
 , 

πόςεσ φορζσ θ δφναμθ  που αςκείται ςτο εξϊφυλλο του βιβλίου, είναι μεγαλφτερθ από το βάροσ του 

μακθτι ; Δίνεται ότι:  𝑃𝛼𝜏𝜇 = 105 𝛮

𝑚2
     

α. 2                     β. 6                      γ. 8                                                         

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι απάντθςθ και να τθ δικαιολογιςεισ .                                                       ( Μονάδεσ 1+2 )                                                         

ΘΕΜΑ 4.  

Σπρϊχνουμε πάνω ςε λείο οριηόντιο δάπεδο με τθν ίδια ςτακερι οριηόντια δφναμθ μζτρου F, το ίδιο 

αντικείμενο μάηασ m, ςτθ Γθ και ςτθ Σελινθ αντίςτοιχα και για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. Να επιλζξεισ  τθ 

ςωςτι πρόταςθ. Η αντίςταςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα.  

Η μεταβολι τθσ ταχφτθτασ του αντικειμζνου είναι : 

α.  μεγαλφτερθ ςτθ Σελινθ 

β.  μεγαλφτερθ ςτθ Γθ 

γ.  ίδια και ςτθ Γθ και ςτθ Σελινθ  

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι πρόταςθ και να τθ δικαιολογιςεισ.                                                          ( Μονάδεσ 1+3 ) 

ΘΕΜΑ 5. Το διάγραμμα κζςθσ-χρόνου αναφζρεται  ςε ζνα αντικείμενο που κινείται κατά μικοσ οριηόντιου 

άξονα x’Ox. 

Α. Να υπολογίςεισ  τθ ςυνολικι απόςταςθ S που ζχει 
διανφςει το αντικείμενο από τθ χρονικι ςτιγμι t1=0s  
μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι t2=10s.                                                                                                                
(Μονάδεσ 3 ) 
 
Β. Να υπολογίςεισ τθ μετατόπιςθ του αντικειμζνου 
από τθ χρονικι ςτιγμι t1=0s  μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι 
t2=10s                                                                                                                                                              
(Μονάδεσ 3)  
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ΘΕΜΑ 6.  
Τρεισ ίςεσ μάηεσ κρζμονται από τθν ίδια οροφι με τρία αβαρι και μθ 
ελαςτικά ςχοινιά όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα.   
Μεγαλφτερθ είναι θ τάςθ ςτο ςχοινί :   
α. Α 
β. Β 
γ. Γ 
δ. Η τάςθ είναι θ ίδια ςε όλα τα ςχοινιά 
Να επιλζξεισ τθ ςωςτι απάντθςθ και να τθν αιτιολογιςεισ.            
                                                                                                              (Μονάδεσ 2+6 ) 
 

ΘΕΜΑ 7.  
Δοχείο με μάηα 1kg, που περιζχει 2kg  νερό πυκνότθτασ ρν=1000kg/m3 , 
βρίςκεται ακίνθτο πάνω ςε ηυγαριά. 
Ένα μεταλλικό κουτί μάηασ 9 kg  και πυκνότθτασ ρκ=9000 kg/m3, κρζμεται από 
κατακόρυφο δυναμόμετρο και είναι βυκιςμζνο πλιρωσ μζςα ςτο νερό. 
Να υπολογίςετε: 
Α) τον όγκο που ζχει το κουτί που είναι βυκιςμζνο μζςα ςτο νερό ( Μονάδεσ 3 ) 
Β) το μζτρο τθσ άνωςθσ  που δζχεται το κουτί                                     ( Μονάδεσ 4 ) 
Γ) τθν ζνδειξθ του δυναμόμετρου                                                           ( Μονάδεσ 5 ) 
Δ) τθν ζνδειξθ τθσ ηυγαριάσ.                                                                     (Μονάδεσ 6 ) 
( Δίνεται g=10m/s2) 

                 
                                                                                

 

ΘΕΜΑ 8.   

Τα τρία δοχεία που φαίνονται ςτο ςχιμα 

περιζχουν το ίδιο υγρό πυκνότθτασ ρ που 

φτάνει μζχρι το ίδιο φψοσ h από τον πυκμζνα, 

ςε κάκε δοχείο. Ο πυκμζνασ κάκε δοχείου ζχει  

το ίδιο εμβαδόν Α,  αλλά λόγω του ςχιματοσ 

του κάκε δοχείου για τουσ όγκουσ ιςχφει :     

𝑉1 < 𝑉2 < 𝑉3 . 

α. Να ςυγκρίνεισ τα βάρθ των υγρϊν που περιζχονται ςτα δοχεία.                                                 ( Μονάδεσ 5) 

β. Να ςυγκρίνεισ τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτουσ  πυκμζνεσ των δοχείων από το υγρό που περιζχεται  

ςε κακζνα από αυτά.                                                                                                                                  ( Μονάδεσ 5) 

γ. Ο Γιϊργοσ ιςχυρίηεται ότι το υγρό ςτο δοχείο (1) αςκεί ςτον πυκμζνα δφναμθ μεγαλφτερθ από το 

βάροσ του. Συμφωνείσ ι όχι ;     ( Δίνεται ότι : 𝑉𝜅𝜐𝜆 ί𝜈𝛿𝜌𝜊𝜐 = 𝐴 ∙ ℎ   )                                                ( Μονάδεσ 5 )                                                                                 

Να αιτιολογιςεισ τισ απαντιςεισ  ςου. 
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ΘΕΜΑ 9.   

Ένα κόςμθμα ζχει βάροσ  6 Ν. Το ηυγίηουμε με ζνα δυναμόμετρο όταν βρίςκεται εξ ολοκλιρου βυκιςμζνο 

μζςα ςτο νερό και διαπιςτϊνουμε ότι θ ζνδειξθ του δυναμομζτρου είναι 5,6 Ν. 

Δίνονται : 𝜌𝜒𝜌 = 19,3
𝑔𝑟

𝑐𝑚 3
    ,    𝜌𝛼𝜎 = 10,5

𝑔𝑟

𝑐𝑚 3
   ,   𝜌𝜈휀𝜌 = 1

𝑔𝑟

𝑐𝑚 3
   , 𝑔 = 10

𝑚

𝑠2
   𝜅𝛼𝜄 1𝑘𝑔 → 10𝑁.   

Το κόςμθμα είναι καταςκευαςμζνο : 

α. από κακαρό χρυςό 

β. από κακαρό αςιμι 

γ. από μίγμα χρυςοφ με αςιμι. 

Να επιλζξεισ τθ ςωςτι πρόταςθ και να τθ δικαιολογιςεισ.                                                          ( Μονάδεσ 2+6 )                         

ΘΕΜΑ 10. Στο ανοιχτό δοχείο του διπλανοφ ςχιματοσ περιζχονται 2 υγρά (1) και (2) τα οποία δεν 

αναμιγνφονται μεταξφ τουσ. Το ζνα υγρό φτάνει ςε φψοσ h1 από τον 

πυκμζνα του δοχείου και το άλλο υγρό ςε φψοσ h2  πάνω από τθν 

ελεφκερθ επιφάνεια του προθγοφμενου υγροφ. Το διάγραμμα που 

παριςτάνει τθ μεταβολι τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ των υγρϊν ςε 

ςυνάρτθςθ με το βάκοσ από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του πάνω υγροφ 

είναι το : 

i)  (α) 

ii) (β) 

iii) (γ) 

 

Να επιλζξεισ το ςωςτό διάγραμμα και να δικαιολογιςεισ τθν επιλογι ςου.                             ( Μονάδεσ 2+6 )                                  
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ΘΕΜΑ 11.   

Το παρακάτω διάγραμμα  δείχνει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ μάηα  ενόσ αρικμοφ όμοιων ελαςτικϊν πωμάτων 

(πϊμα = καπάκι) και του αντίςτοιχου βάρουσ τουσ ςε κάποιο μακρινό πλανιτθ.  

Α. Ποιο μζγεκοσ εκφράηει θ κλίςθ του γραφιματοσ ;                                                                         ( Μονάδεσ 2 ) 

Β. Ποια είναι θ τιμι αυτοφ του μεγζκουσ;                                                                                             ( Μονάδεσ 3 ) 

 

ΘΕΜΑ12. 

 Ασ υποκζςουμε ότι τα αντικείμενα ςτα ακόλουκα διαγράμματα ζχουν ίςεσ μάηεσ και τα νιματα  που τα 

ςυγκρατοφν ςτθ κζςθ τουσ είναι ίδια. Σε ποια περίπτωςθ είναι  περιςςότερο πικανό να ςπάςει το νιμα ; 

Να δικαιολογιςεισ τθν επιλογι ςου.                                                                                                                                           

( Μονάδεσ 3 + 5 ) 

 

ΤΕΛΟΣ  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !!! 


