
Διαγώνισμα Γ  Γυμνάσιου κεφ 3ο 

Θέμα 1ο 

1. Τι είναι άνωση. 

2. Από τι εξαρτάται  η υδροστατική πίεση. 

3. Πότε ένα σώμα επιπλέει. 

Θέμα 2ο 

1. Η πίεση  

 Εκφράζει τη δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας. 

 Εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της δύναμης  που ασκείται με μια επιφάνεια. 

 Μετριέται σε N/m. 

2. Ένας ελέφαντας που έχει βάρος 40.000 Ν και κάθε πέλμα του έχει εμβαδόν 250 cm2 

ασκεί στο έδαφος πίεση: 

α)   40 N/cm2        β) 160  N/cm2        γ)   40 N/m2       δ)  10 N/m2   

3. Ο  χιονοδρόμος  φοράει   χιονοπέδιλα  γιατί θέλει: 

a) Να αυξήσει το Βάρος του 

b) Να αυξήσει την πίεση που ασκεί στο χιόνι 

c) Να ελαττώσει την δύναμη που ασκεί στο χιόνι 

d) Να ελαττώσει την δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας που ασκεί στο χιόνι 

4. Ένα  ενυδρείο με ψάρι μεταφέρεται στην σελήνη 

a) Το ψάρι δέχεται στην σελήνη μεγαλύτερη υδροστατική πίεση απ’ ότι στη γη 

b) Η ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται στο ενυδρείο είναι περίπου το 1/6 αυτής 

που ασκείται στην γη 

c) Το ψάρι δεν δέχεται καθόλου πίεση 

d) Το ψάρι πιέζεται από δύναμη μικρότερης τιμής από ότι πιέζεται στην γη 

5. Αντιστοιχίστε 

1) δύναμη Α )  Kg/m3 

2)  πίεση B)  m2 

3) επιτάχυνση της βαρύτητας  Γ)  N 

4) πυκνότητα Δ)  m/s2 

5) επιφάνεια E)  m 

 Z) N/m2 



 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

7. Όσο φαρδιά είναι τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου τόσο πιο μικρή πίεση ασκείται στο 

δρόμο από το βάρος του αυτοκινήτου.    Σ   -   Λ. 

8. Δυο ίδια δοχεία είναι γεμάτα το ένα με λάδι και το άλλο με νερό. Η υδροστατική πίεση 

στον πυθμένα και των 2 είναι ίδια.           Σ   -   Λ. 

9. Η δύναμη που δέχεται το κεφάλι της πινέζας είναι ίδια με την δύναμη που ασκεί η μύτη 

της πινέζας στο ξύλο.    Σ   -   Λ. 

10. Η ατμοσφαιρική πίεση στα Ιωάννινα είναι μεγαλύτερη απ’ ότι είναι στην Κέρκυρα.  Σ   -   Λ 

11. Η άνωση είναι μια δύναμη η οποία 

a) Ασκείται μόνο στα σώματα που έχουν όγκο 

b) Ασκείται μόνο στα σώματα που επιπλέουν 

c) Αυξάνεται όταν αυξάνει το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώμα 

d) Έχει κατεύθυνση προς τα κάτω 

12. Μια πέτρα που πέφτει μέσα σε νερό 

a) Κάνει ελεύθερη πτώση 

b) Δεν δέχεται άνωση 

c) Κινείται υπό την επίδραση του βάρους και της άνωσης 

d) Όσο βαθύτερα βρίσκεται, τόσο μεγαλύτερη άνωση δέχεται 

13. Μια συμπαγής σφαίρα και μια ίδια αλλά κούφια όταν βυθίζονται εντελώς στο νερό 

δέχονται την ίδια άνωση       Σ  -  Λ 

14. 2 ίδια ψάρια βρίσκονται σε διαφορετικά βάθη. Μεγαλύτερη άνωση δέχεται το ψάρι 

που βρίσκεται βαθύτερα       Σ  -  Λ 

15. Για να επιπλεύσει ένα σώμα σε ένα ρευστό πρέπει    dσώματος    >   dρευστού              Σ  -  Λ 

 

 

1) χρόνος Α )  μανόμετρο 

2)  ατμοσφαιρική πίεση B)  χρονόμετρο 

3) μήκος  Γ)  ταχύμετρο 

4) υδροστατική πίεση Δ)  βαρόμετρο 

5) ταχύτητα E)  δυναμόμετρο 

 Z) μετροταινία 



Θέμα 3ο  

1. Ένας δύτης βρίσκεται σε βάθος   30 m. 

 

a) Να υπολογίσεις το μέτρο της δύναμης  που ασκείται από τη θάλασσα στα αυτιά  

του αν γνωρίζεις  ότι το εμβαδόν της επιφάνειας των τυμπάνων ενός αυτιού είναι 

περίπου  1 cm2. 

b) Αν ο δύτης αντέχει σε συνολική πίεση(Pολ=Pατμ+ Pυδροστ.) 5 ατμοσφαιρών, πόσο είναι 

το μέγιστο βάθος που μπορεί να κατέβει; 

 

Δίνονται : Pατμ = 100.000 Pa ,    ρν = 1000 Kg/m3 

 

2. Το εμβαδόν του μικρού και του μεγάλου εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας είναι 500 

cm2 και 2000 cm2 αντίστοιχα. Μια μηχανή βάρους 1000 Ν  βρίσκεται στο μεγάλο 

εμβολο. Πόση δύναμη πρέπει να ασκηθεί στο μικρό εμβολο ώστε να ανυψωθεί η 

μηχανή; 

 

3. Ένα κιβώτιο έχει σχήμα κύβου με ακμή  1 m. Το κιβώτιο ζυγίζει 500 Kg . Αν το 

αφήσουμε στο νερό, θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί; Να δικαιολογήσεις την απάντηση 

σου. 


