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ΤΑΞΗ:Β ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

                  Ημερομηνία: 27/3/2020 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

1) Ένας μαθητής έγραψε στο διαγώνισμά του την πιο κάτω πρόταση, η οποία αναφέρεται 

στις δυνάμεις και στην οποία υπάρχουν δύο λάθη: «Η δύναμη είναι ένα μονόμετρο 

φυσικό μέγεθος, το οποίο μετριέται με το δυναμόμετρο και η μονάδα μέτρησής της στο 

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το χιλιόγραμμο.» Να υπογραμμίσετε τα δύο λάθη 

στην πρόταση αυτή και να γράψετε πιο κάτω τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις. 

α) ……διανυσματικό ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

β) ……Newton (N)……….………….……………………………………………………………………………………………………………………  

 

2) Να συμπληρώσετε τα πιο κάτω: 

α) Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί αλλαγή στην κινητική κατάσταση των 

σωμάτων ή/και παραμόρφωση των σωμάτων. 

 β) Η δύναμη συμβολίζεται με το γράμμα F, έχει μονάδα μέτρησης στο σύστημα S.I. Newton 

(N) και όργανο μέτρησης το δυναμόμετρο. 

γ) Η δύναμη είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος και παριστάνεται με ένα 

βέλος/διάνυσμα. 

 δ) Συνισταμένη δύναμη ονομάζεται η δύναμη που αντικαθιστά δύο ή περισσότερες 

δυνάμεις και προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα με αυτές. 

ε) Ομόρροπες δυνάμεις ονομάζονται οι δυνάμεις που έχουν ίδια διεύθυνση και ίδια 

φορά. 

στ) Αντίρροπες δυνάμεις ονομάζονται οι δυνάμεις που έχουν ίδια διεύθυνση και 

αντίθετη φορά.  

ζ) Οι δυνάμεις κατατάσσονται  σε δύο κατηγορίες. Δυνάμεις που ασκούνται κατά την επαφή 

δύο σωμάτων και δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση. 
 

3) Να γράψετε τα χαρακτηριστικά των πιο κάτω δυνάμεων: 

                                                                                                           (Κλίμακα 1 cm : 3 Ν ) 

α)  

 

 

              

Χ                   F 

i. Μέτρο: 12 Ν 

ii. Διεύθυνση: οριζόντια 

iii. Φορά: Δεξιά 

iv. Σημείο Εφαρμογής: Χ 

v. ……… 
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                                                                                                             (Κλίμακα 1 cm : 10 Ν ) 

β)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη συνισταμένη δύναμη ΣF στις παρακάτω 

περιπτώσεις:                  κλίμακα 1 cm = 2 N 
 

 

α)  

 

F1= 3 Ν 

F2= 6 Ν 

 
 

 

 

β)  

 
 

F1= 4 Ν 

F2= 8 Ν 
 

 

 

γ)  

 

 

F1= 14 Ν 

F2= 4 Ν 

F3= 6 Ν 

 
 

 

δ)  

 

 

F1= 4 Ν 

F2= 8 Ν 

F3= 10 N 
 

ΣF = F1 + F2 = 3 N + 6 N = 9 N 

Α 

F i. Μέτρο: 30 Ν 

ii. Διεύθυνση: κατακόρυφη 

iii. Φορά: Πάνω 

iv. Σημείο Εφαρμογής: Α 

v.  

F1 F2 ΣF 

1,5cm     3cm    4,5cm 

F1 F2 

   4cm          2cm               2cm 

ΣF 

ΣF = F2 – F1 = 8 N - 4 N = 4 N 

ΣF = F1 - F2 – F3 = 14 N - 4 N - 6 N = 4 N 

   7cm                             2cm                2cm      3cm 

F2 F3 F1 ΣF 

ΣF = F1 + F2 – F3 = 4 N + 8 N - 10 N = 2 N 

   5cm                             1cm    2cm      4cm 

F1 F2 F3 ΣF 
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5) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε στην εικόνα 1  τη συνισταμένη των πιο κάτω δυνάμεων.                              

κλίμακα: 1 cm : 2 N 

 

 

 

  

   

    F1= 12 Ν 

   F2= 4 Ν 

   F3= 6 N 
 

 

6) Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις F1=10 Ν και  F2 = 20 N. Να υπολογίσετε το μέτρο 

της συνισταμένης δύναμης ΣF, αν οι δύο δυνάμεις σχηματίζουν γωνιά (α) 0ο και (β) 180ο. 

α) Όταν δύο δυνάμεις σχηματίζουν γωνιά 0ο, τότε είναι ομόρροπες, δηλαδή έχουν 

ίδια διεύθυνση και ίδια φορά. Άρα, ΣF = F1 + F2 = 10 N + 20 N = 30 N 

 

β) Όταν δύο δυνάμεις σχηματίζουν γωνιά 180ο, τότε είναι αντίρροπες, δηλαδή 

έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά. Άρα, ΣF = F2 – F1 = 20N - 10N = 10 N 

  

7) Στην πιο κάτω εικόνα είναι σχεδιασμένες τρεις δυνάμεις F1, F2 και F3. Ποια ή ποιες από 
τις δυνάμεις είναι δυνάμεις πεδίου (απόστασης); Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.                                                                

 
Το σχοινί τραβά το καροτσάκι Ο άνεμος σπρώχνει την ομπρέλα   Η γη τραβά τον 

αλεξιπτωτιστή 

   
(α) (β) (γ) 

 
Α. Μόνο η δύναμη F1 B. Μόνο η δύναμη F2 Γ. Μόνο η δύναμη F3 Δ. Οι δυνάμεις  F2 και F3 

 

 

F1 

F2 

F3 

ΣF = F1 - F2 – F3 = 12 N - 4 N - 6 N = 2 N 

F2 F1 F3 

Εικόνα 1 

   3cm   2cm           1cm                             6cm 

ΣF 
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8) α) Το ελατήριο που φαίνεται στη διπλανή εικόνα είναι 

τεντωμένο. Να σχεδιάσετε τη δύναμη που ασκεί το 

ελατήριο στο χέρι. 

 

β) Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται ένα σιδερένιο σώμα Σ, το οποίο ισορροπεί υπό την επίδραση 

τεσσάρων δυνάμεων. 

 

 

 

 

i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ.   

Τ: τάση νήματος (Υπάρχει τεντωμένο νήμα.) 

Β: βαρυτική δύναμη (Υπάρχει πάντα.) 

F: μαγνητική δύναμη (Υπάρχει μαγνήτης.) 

N: κάθετη αντίδραση (Το σώμα αγγίζει σε κάποια επιφάνεια.) 

                              

ii)  Να τις κατατάξετε σε δυνάμεις πεδίου ή επαφής στον πιο κάτω πίνακα.                             

 
 
 
 

 
 

 

9) Να κατατάξετε τις δυνάμεις που αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα σε δυνάμεις 

επαφής ή δυνάμεις από απόσταση. 

Δυνάμεις  Επαφής /Από απόσταση 

Δύναμη που ασκεί το χέρι μας σε μια 

κασετίνα που βρίσκεται σε ένα τραπέζι, με 

αποτέλεσμα να κινείται. 

Επαφής 

Δύναμη που ασκεί ένας μαγνήτης σε ένα 

νόμισμα που βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι. 
Από απόσταση 

Δύναμη που ασκεί η Γη σε ένα μήλο που 

πέφτει από ένα δέντρο προς το έδαφος. 
Από απόσταση 

Δύναμη που ασκεί μία πλαστική 

ρίγα/χάρακας (που την έχουμε τρίψει σε ένα 

μάλλινο ύφασμα) σε μικρά χαρτάκια. 

Από απόσταση 

Δύναμη που ασκεί το πόδι μας σε μια μπάλα, 

όταν την κτυπάμε.                                    
Επαφής 

 

Δυνάμεις από απόσταση Δυνάμεις Επαφής 

Βαρυτική δύναμη Τάση νήματος 

Μαγνητική δύναμη Κάθετη αντίδραση 

Τ 

Ν 

Β 

F 


