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Ονοματεπώνυμο:        26/11/2013 

 

1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις: 

Α. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί φυσικό μέγεθος; 

1) Tο μήκος  2) O χρόνος  3) H λύπη  4) H μάζα 

 

Β. Πότε απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου; 

1) Σε έναν αγώνα δρόμου 100 μέτρων  2) Σε μία διδακτική ώρα 

3) Σε ένα ταξίδι Αθήνα - Θεσσαλονίκη  4) Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα 

 

Γ. Ποιο από τα παρακάτω θα χρησιμοποιούσες για μεγαλύτερη ακρίβεια; 

1) Αναλογικό ρολόι    2) Ψηφιακό χρονόμετρο 

3) Ηλιακό ρολόι     4) Κλεψύδρα 

 

Δ. Το βάρος των σωμάτων το μετράμε με: 

1) χρονόμετρο  2) δυναμόμετρο 3) μετροταινία  4) λέιζερ 

 

Ε. Η μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το: 

1) 1 s   2) 1 N   3) 1 m   4) 1 kg 

 [Μονάδες: 5] 

 

2) Λύνοντας το σταυρόλεξο θα αποκαλυφθεί το μάθημα στο οποίο εξετάζεσαι σήμερα. 

1. Αυτά τα μεγέθη μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια. 

2. Όργανο μέτρησης της μάζας. 

3. Η ελκτική δύναμη που ασκείται στα σώματα και μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο. 

4. Όργανο μέτρησης του μήκους. 

5. Η παραμόρφωση (τέντωμα) του ελατηρίου. 

6. Έτσι ονομάζεται η απόσταση μεταξύ δύο σημείων. 
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 [Μονάδες: 3] 
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3) Στον ένα δίσκο ενός ζυγού ισορροπίας με ίσους βραχίονες τοποθετούμε 3 κιλά 

πατάτες και στον άλλο δίσκο 3 κιλά βαμβάκι. Πιστεύετε ότι ο ζυγός θα ισορροπεί 

ή θα γέρνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 [Μονάδες: 2] 

 

4) Τέσσερις μαθητές μέτρησαν το μήκος ενός θρανίου και βρήκαν τα εξής 

αποτελέσματα: 

 101 cm, 100 cm, 99 cm, 100 cm. 

Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου. 

 [Μονάδες: 2] 

 

5) Ένας μαθητής κατασκεύασε ένα αυτοσχέδιο δυναμόμετρο χρησιμοποιώντας ένα 

ελατήριο και σταθμά γνωστής μάζας. Οι μετρήσεις του καταγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Μάζα σε χιλιόγραμμα (kg) Επιμήκυνση σε εκατοστόμετρα (cm) 

1 12 

2 24 

3 36 

 

 

Α. Να κατασκευάσεις το διάγραμμα επιμήκυνσης – μάζας. 

Β. Να υπολογίσεις τη μάζα ενός σώματος που προκαλεί επιμήκυνση του ελατηρίου 

κατά 30 cm. 

Γ. Να υπολογίσεις την τιμή του βάρους του σώματος από την τιμή της μάζας του. 

 [Μονάδες: 3+3+2] 


