
 

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (ΚΕΦ. 4) 

 

*   Γηα ηης παραθάηω αζθήζεης δίλεηαη ε  επηηάτσλζε ηες βαρύηεηας g=10 m/s
2
. 

 

1) Πάλσ ζε έλα ηξαπέδη ηνπνζεηείηαη έλα θνπηί βάξνπο 30 Ν. Αλ ε έδξα ηνπ θνπηηνύ πνπ είλαη ζε 

επαθή κε ην ηξαπέδη έρεη εκβαδόλ Α=400cm
2
, λα ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη ην ηξαπέδη από 

ην θνπηί. 

 

2) Πάλσ ζε έλα ζξαλίν βξίζθεηαη αθνπκπηζκέλν έλα βηβιίν κάδαο 300g. Η πιεπξά ηνπ βηβιίνπ πνπ 

αθνπκπάεη ζην ζξαλίν έρεη ζρήκα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν κε πιάηνο 15cm θαη κήθνο 

20cm.Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ αζθεί ην βηβιίν ζην ζξαλίν. 

 

3) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ αζθεί έλα ηξαπέδη , κάδαο 16Kg , ζην έδαθνο. Δίλεηαη ην εκβαδόλ 

ηεο βάζεο πνπ έρεη ην θάζε πόδη ηνπ ηξαπεδηνύ  Α1= 4cm
2
 . 

 

4) Να ππνινγίζεηε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ ππζκέλα κηαο ιίκλεο. Δίλεηαη ην βάζνο 

ηεο ιίκλεο h=25m θαη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο  ξλεξνύ=1000kg/m
3
. 

 

5) Έλα δνρείν ύςνπο h=0,2m πεξηέρεη λεξό (ξλεξνύ=1000kg/m
3
). Nα ππνινγίζεηε 

   α) ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ,  

   β) ηελ δύλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ ιόγσ ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. 

   Δίλεηαη ην εκβαδόλ ηνπ ππζκέλα 40cm
2
. 

 

6) Έλα δνρείν ύςνπο h=40cm πεξηέρεη λεξό (ξλεξνύ=1000kg/m
3
). Αλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ είλαη 100000Pa , λα ππνινγίζεηε ηελ νιηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ.  

 

7) To εκβαδόλ ηνπ κηθξνύ θαη ηνπ κεγάινπ εκβόινπ κηαο πδξαπιηθήο αληιίαο είλαη 200cm
2
  θαη 

1000cm
2
 αληίζηνηρα. Έλα ζώκα βάξνπο 1500Ν βξίζθεηαη ζην κεγάιν έκβνιν. Πόζε δύλακε πξέπεη 

λα αζθεζεί ζην κηθξό έκβνιν ώζηε λα αλπςσζεί ην ζώκα; 

 

8) Έλα ζώκα είλαη βπζηζκέλν νιόθιεξν ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη νηλόπλεπκα. Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ 

νηλνπλεύκαηνο είλαη ξ=800kg/m
3
 θαη ν όγθνο ηνπ ζώκαηνο είλαη 0.00004m

3
 λα ππνινγίζεηε ηελ 

άλσζε πνπ δέρεηαη ην ζώκα.  

Τν ζώκα απηό δέλεηαη ζε έλα δπλακόκεηξν. Αλ γλσξίδεηε όηη ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ όηαλ ην 

ζώκα είλαη ζηνλ αέξα είλαη 2Ν, λα ππνινγίζεηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ όηαλ ην ζώκα είλαη 

βπζηζκέλν ζην νηλόπλεπκα.  

 

9) Έλα ζώκα είλαη βπζηζκέλν θαηά ηα 2/3 ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη νηλόπλεπκα. Δίλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ 

νηλνπλεύκαηνο ξ=800kg/m
3
 θαη ν όγθνο ηνπ ζώκαηνο 0.00012m

3
. Να ππνινγίζεηε ηελ άλσζε πνπ 

δέρεηαη ην ζώκα. 
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