
 

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (ΚΕΦ. 3) 

 

1) Έλα ειαηήρηο επηκεθύλεηαη θαηά 4cm όηαλ ζ’ ασηό αζθείηαη κηα δύλακε 25Ν. Πόζο ζα επηκεθσλζεί  

ηο ίδηο ειαηήρηο αλ αζθήζοσκε  ζ’ ασηό κηα δύλακε 75Ν; 

 

2) Έλα ειαηήρηο επηκεθύλεηαη θαηά 3cm όηαλ ζ’ ασηό αζθείηαη κηα δύλακε 15Ν. Πόζε δύλακε πρέπεη 

λα αζθήζοσκε ζ΄ ασηό ηο ειαηήρηο γηα λα επηκεθσλζεί θαηά  20cm; 

 

3) Σ’ έλα ειαηήρηο αζθούκε δσλάκεης. Έτοληας ως δεδοκέλο ηο πρώηο δεσγάρη ηηκώλ γηα ηο ειαηήρηο 

ασηό λα ζσκπιερώζεηε ηολ παραθάηω πίλαθα. 

Δύλακε (N) 10  30 50 

Επηκήθσλζε(cm) 3 4.5   

 

4) Σηα παραθάηω ζτήκαηα λα σποιογίζεηε  θαη λα ζτεδηάζεηε  ηε  ζσληζηακέλε δύλακε. Δίλοληαη 

F1=8N θαη F2=6 N.  

 
 

5) Σηo ζτήκα ποσ αθοιοσζεί λα σποιογίζεηε  θαη λα ζτεδηάζεηε  ηε  ζσληζηακέλε δύλακε θαη γηα ηης 

δύο παραθάηω περηπηώζεης . 

α)  F1=14 N , F2=26N θαη F3= 34N 

β)  F1=8N , F2=22N θαη F3=32N 
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Γυμνάσιο Φιλώτα 

Καθηγήτρια:Καζαντζίδου Άννα 
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6) Σηo ζτήκα ποσ αθοιοσζεί λα σποιογίζεηε  θαη λα ζτεδηάζεηε  ηε  ζσληζηακέλε δύλακε θαη γηα ηης 

δύο παραθάηω περηπηώζεης . 

α)  F1=5 N , F2=10N , F3= 3N θαη F4=13Ν 

β)  F1=8N , F2=16N , F3=5N θαη F4=15Ν 

 

 

 

 

 

 

 

7) Να σποιογίζεηε ηο κέηρο ηες δύλακες F3 ποσ πρέπεη λα αζθεζεί ζηο παραθάηω ζώκα ώζηε ασηό  

α) λα θηλείηαη κε ζηαζερή ηατύηεηα  όηαλ αζθούληαη ζ΄ ασηό  οη δσλάκεης F1=50 N θαη F2=80 N  θαη  

β) λα ηζορροπεί  όηαλ αζθούληαη ζ΄ ασηό  οη δσλάκεης F1=15 N θαη F2=32 N. 

Να αηηηοιογήζεηε ηελ απάληεζε ζας.  

 

 

 

 

 

 

 

8) Να σποιογίζεηε ηο κέηρο ηες δύλακες F4 ποσ πρέπεη λα αζθεζεί ζηο παραθάηω ζώκα ώζηε ασηό 

α) λα θηλείηαη κε ζηαζερή ηατύηεηα  όηαλ αζθούληαη ζ΄ ασηό  οη δσλάκεης F1=25 N , F2=65 N θαη  

F3=20Ν θαη  

β) λα παρακέλεη αθίλεηο  όηαλ αζθούληαη ζ΄ ασηό  οη δσλάκεης F1=12 N , F2=22 N θαη F3=6N. 

Να αηηηοιογήζεηε ηελ απάληεζε ζας.  

 

 

 

 

 

 

9) Έλα  βηβιίο βάροσς 4Ν ηζορροπεί πάλω ζε έλα ηραπέδη. Να ζτεδηάζεηε όιες ηης δσλάκεης ποσ 

αζθούληαη ζηο βηβιίο θαη λα ηης σποιογίζεηε.  

 

10)Έλα  θηβώηηο κάδας 3kg ηζορροπεί πάλω ζε έλα ηραπέδη. Να ζτεδηάζεηε όιες ηης δσλάκεης ποσ 

αζθούληαη ζηο θηβώηηο θαη λα ηης σποιογίζεηε. 

 

11)Έλα ζώκα θηλείηαη ζε ορηδόληηο δάπεδο, κε ζηαζερή ηατύηεηα, σπό ηελ επίδραζε ζηαζερής 

ορηδόληηας δύλακες F=80N. Να σποιογίζεηε ηελ δύλακε ηες ηρηβής. 
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