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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

      Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2020 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ  

 

Θεμελιώδη Φυσικά Μεγέθη 

1) Ποια είναι τα τρία θεμελιώδη φυσικά μεγέθη; Μάζα, μήκος, χρόνος 

 

2) Τι είναι η μάζα, πώς συμβολίζεται και ποια είναι η μονάδα μέτρησής της στο σύστημα 

S.I. ; 

➢ Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα. 

➢ Συμβολίζεται με το γράμμα m. 

➢ Μονάδα μέτρησης: χιλιόγραμμο (kg) 

 

3) Να αναφέρετε τα πολλαπλάσια και τις υποδιαιρέσεις του χιλιόγραμμου (kg). 

Πολλαπλάσια: τόνος (tn) 

Υποδιαιρέσεις: γραμμάριο (g) και χιλιοστόγραμμο (mg) 

 

4) Πώς συμβολίζεται το μήκος και ποια είναι η μονάδα μέτρησής του στο σύστημα S.I;  

➢ Συμβολίζεται με το γράμμα l 

➢ Μονάδα μέτρησης: μέτρο (m) 

 

5) Να αναφέρετε τα πολλαπλάσια και τις υποδιαιρέσεις του μέτρου (m). 

Πολλαπλάσια: χιλιόμετρο (km) 

Υποδιαιρέσεις: εκατοστόμετρο (cm) και χιλιοστόμετρο (mm) 

 

6) Πώς συμβολίζεται ο χρόνος και ποια είναι η μονάδα μέτρησής του στο σύστημα S.I.;  

➢ Συμβολίζεται με το γράμμα t. 

➢ Μονάδα μέτρησης: δευτερόλεπτο (s) 

 

7) Να αναφέρετε τα πολλαπλάσια του δευτερολέπτου (s). 

Πολλαπλάσια: λεπτό (min), ώρα (h) 

 

8) Ποιο είναι το όργανο μέτρησης της μάζας;  Η ζυγαριά 

 

9) Ποιο είναι το όργανο μέτρησης του μήκους; Η μετροταινία 

 

10) Ποιο είναι το όργανο μέτρησης του χρόνου; Το χρονόμετρο 
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Παράγωγα Φυσικά Μεγέθη 

 

1) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται παράγωγα;  

Τα μεγέθη που εκφράζονται με τη βοήθεια των θεμελιωδών φυσικών μεγεθών, μέσω μαθηματικών 

σχέσεων. 

 

2) Να αναφέρετε τρία παράγωγα φυσικά μεγέθη. Εμβαδόν, Όγκος, Πυκνότητα 

 

3) Τι είναι το εμβαδόν, με ποιο γράμμα συμβολίζεται και ποια είναι η μονάδα μέτρησής 

του στο σύστημα S.I.;  

➢ Εμβαδόν είναι η επιφάνεια που καταλαμβάνει ένα σώμα. 

➢ Συμβολίζεται με το γράμμα A. 

➢ Μονάδα μέτρησης: τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

4) Τι είναι ο όγκος ενός σώματος, με ποιο γράμμα συμβολίζεται και ποια είναι η μονάδα 

μέτρησής του στο σύστημα S.I.;  

➢ Όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. 

➢ Συμβολίζεται με το γράμμα V. 

➢ Μονάδα μέτρησης: κυβικό μέτρο (m3) 

 

5) Ποιο είναι το όργανο μέτρησης του όγκου: 

α) Στερεού σώματος κανονικού σχήματος: μετροταινία ή χάρακας 

β) Υγρού σώματος: ογκομετρικός κύλινδρος 

 

6) Με ποια μαθηματική σχέση υπολογίζουμε τον όγκο ενός ορθογώνιου 
παραλληλεπίπεδου στερεού σώματος; 

                                                              V= μήκος.πλάτος.ύψος 

7) Τι είναι η πυκνότητα,  με ποιο γράμμα συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της 

στο σύστημα S.I.; 

➢ Πυκνότητα ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας ενός σώματος ανά μονάδα όγκου.  

➢ Συμβολίζεται με το γράμμα ρ ή d. 

➢ Μονάδα μέτρησης: χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο (kg/m3) 

 

8) Με ποια μαθηματική σχέση υπολογίζουμε την πυκνότητα του υλικού ενός σώματος; 

Εξηγήστε το κάθε σύμβολο σε αυτήν. 

            𝑑 =
𝑚

𝑉
               d: πυκνότητα      m: μάζα       V: όγκος 

9)  Τι σημαίνει η πρόταση  «το νερό έχει πυκνότητα 1000 kg/m3»;  

         Σημαίνει ότι κάθε 1 m3 νερού έχει μάζα 1000 kg. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις:                                                                              

α) Τα μεγέθη που ορίζονται με απλές .............................................. σχέσεις από τα θεμελιώδη 

ονομάζονται …………………………………………………………. . 

β) Μάζα ενός σώματος είναι η …………………………………………. της ……………………… που  

περικλείεται σε ένα σώμα. 

γ) Όγκος ενός αντικειμένου  είναι ο ………………………………………………………………………………. 

δ) Πυκνότητα ενός υλικού ονομάζεται το ……………………………………….. της 

………………………………………. του υλικού ως προς τον ………………………………………………… του. 

 

2) α) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα:                                                                                
 

Φυσικό μέγεθος 
Σύμβολο 

φυσικού μεγέθους 

Σύμβολο 

μονάδας μέτρησης στο S.I 
Όργανο μέτρησης 

Μήκος    

 V  - 

   Χρονόμετρο 

  kg / m3  - 

Εμβαδόν   - 

  kg  

 

 

β) Να χωρίσετε τα παραπάνω φυσικά μεγέθη σε θεμελιώδη και παράγωγα.             
  

       Θεμελιώδη φυσικά μεγέθη Παράγωγα φυσικά μεγέθη 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

 

3) Να γράψετε τα ονόματα των πιο κάτω μονάδων μέτρησης.                                                      

  g : ………………………           mm : ………………………                 min : ………………………    

km : ………………………           cm2 : ………………………                 L : ……………………… 

m3 : ………………………              tn : ………………………                  h : ………………………                  
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……….………………… 

4) Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με τα χαρακτηριστικά της στήλης Β.                           

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 

α) Όγκος i) Επιφάνεια 
…………………………………………………………………. 

β) Μάζα ii) Λίτρα 
…………………………………………………………………. 

γ) Εμβαδόν iii) g/cm3 
…………………………………………………………………. 

δ) Χρόνος iv) Ώρες 
…………………………………………………………………. 

ε) Πυκνότητα v) Ζυγαριά 
…………………………………………………………………. 

 

 

5) α) Να γράψετε κάτω από το κάθε όργανο μέτρησης το όνομά του.                                           
               

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

β) Να γράψετε ποιο όργανο μέτρησης θα χρησιμοποιήσετε για να βρείτε:  
                                        

i)  τη μάζα ενός πορτοκαλιού: ………………………………………………….…………………….…………..… 

ii)  τη διάρκεια ενός τραγουδιού: ………………………………………………………………………………..….. 

iii) τον όγκο του αρώματος που βρίσκεται σε ένα μπουκαλάκι: ………………..………………….…… 

iv) την επιφάνεια του πατώματος του δωματίου σας: ……………………………………………….….… 

v) τη διάρκεια πτώσης ενός μολυβιού από το θρανίο σας: …………………………..………………….… 

vi) τον όγκο μιας καρφίτσας: …………………………………………………………….…..………………….… 

 

 

6) Να γράψετε την πορεία που θα ακολουθήσετε, για να βρείτε τη μάζα του νερού 

στο ποτήρι.  

……..………………………………………………………………………………………………………. 

……………..………………………………………………………………………………………………. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

……….………………… ……….………………… ……….………………… 

http://www.google.com/imgres?start=100&hl=en&rlz=1T4GGHP_enCY438CY438&biw=1093&bih=422&tbm=isch&tbnid=Y287czaG_PeTbM:&imgrefurl=http://aralatan.com/School_Balance.html&docid=ydWjU_z9qPE_iM&imgurl=http://aralatan.com/KERN_EMB.jpg&w=298&h=302&ei=EOV4UPfbG-jS0QXZ1YCoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=679&vpy=2&dur=632&hovh=226&hovw=223&tx=111&ty=59&sig=107183196224154940539&page=8&tbnh=137&tbnw=146&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:100,i:43
http://www.google.com/imgres?hl=en&rlz=1T4GGHP_enCY438CY438&biw=1093&bih=422&tbm=isch&tbnid=HBKVb_iSxOa0CM:&imgrefurl=http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2008-2009/GPS.htm&docid=-F-cnJDeKZbciM&imgurl=http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2008-2009/GPS.files/image014.jpg&w=166&h=166&ei=7eR4UPiqNojB0QXJuIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=177&dur=361&hovh=132&hovw=132&tx=148&ty=81&sig=107183196224154940539&page=1&tbnh=132&tbnw=132&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&rlz=1T4GGHP_enCY438CY438&biw=1093&bih=386&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2MMwemZSUAjf4M:&imgrefurl=http://www.bestprice.gr/cat/5830/measures-tapes&docid=MRmAOWDBnHZMlM&imgurl=http://v.pstatic.gr/bp/4611686018428894490/2Rtzt.jpg&w=180&h=180&ei=MeV4UMDNAejC0QWYo4CIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=411&vpy=87&dur=1046&hovh=144&hovw=144&tx=92&ty=110&sig=107183196224154940539&page=1&tbnh=140&tbnw=140&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:0,i:96
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7) Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση:  

Τη μάζα ενός κόκκου ρυζιού ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου με πολύ ………………….….. 

μάζα τη βρίσκω μετρώντας τη μάζα ……………………… κόκκων και ………………………………. με 

τον ……………………………… τους. 

 

8) Να γράψετε τις ενδείξεις των πιο κάτω οργάνων μέτρησης.                                                      

 

 

   

Ένδειξη = …………………… 

 

 

 

 

 

  

 

                     Ένδειξη = ………………………….                 Ένδειξη = ………………………….                                                                                      

 

 

9) Ρίξαμε νερό μέσα σε ένα ογκομετρικό 

κύλινδρο και μετά τοποθετήσαμε μέσα σε 

αυτόν μια πέτρα ακανόνιστου σχήματος, 

όπως δείχνουν οι διπλανές εικόνες.  

α) Να υπολογίσετε τον όγκο της πέτρας σε cm3.  

…………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………….                                                                                                                                                

β) Να υπολογίσετε τη μάζα της πέτρας.                                                                                                                                  

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

γ) Να υπολογίσετε την πυκνότητα της πέτρας.                                                                                                                     

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

100 200 300 

kg 
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10) Να εξηγήσετε τι σημαίνει η πρόταση «το νερό έχει πυκνότητα 1000 kg/m3».                                         

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

11) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα σώμα μάζας  6400 kg. 

α) Να υπολογίσετε τον όγκο του σώματος.                                  

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….                          

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν της σκιασμένης περιοχής.                                                           

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Να υπολογίσετε την πυκνότητα του σώματος.                                                                          

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

δ) Να γράψετε από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο το σώμα.                                                                

Δίνονται οι πυκνότητες: σιδήρου dσιδήρου=7800kg/m3, αλουμινίου dαλουμινίου=2700 kg/m3 και 

ξύλου dξύλου=800 kg/m3 . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να γράψετε πόση θα είναι η πυκνότητα κάθε κομματιού, αν κόψουμε το πιο πάνω σώμα 

σε δύο ίσα κομμάτια. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                        

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                     

 

12) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα. Να φαίνονται όλες σας οι πράξεις. 

 

Υλικό 
Μάζα 

(g) 

Όγκος 

(cm3) 

Πυκνότητα 

(g/cm3) 

Χρυσός 600 ........................... 20 

Χαλκός .......................... 7 9 

 

………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
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13) Να γράψετε δίπλα από κάθε ορθή πρόταση Σ και 

διπλά από κάθε λανθασμένη πρόταση Λ.  
 

Τα σώματα που απεικονίζονται δίπλα έχουν:  

A. ίδια μάζα : ……………  

Β. ίδιο όγκο : ……………  

Γ. ίδια πυκνότητα : …………… 


