ΝΙΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Χηµικός

Θέµα 1ο
Να συµπληρώσετε το παρακάτω κείµενο µε τις κατάλληλες λέξεις:
1. Πίεση ονοµάζεται το πηλίκο της …………………….. που ασκείται
………………. σε µία επιφάνεια προς το ……………………. της επιφάνειας
αυτής.
2. Η πίεση που ασκούν τα υγρά σε κάθε σώµα που βυθίζεται σε αυτά ονοµάζεται
…………………. πίεση, ενώ η πίεση που ασκεί ο ατµοσφαιρικός αέρας που
βρίσκεται σε αυτόν ονοµάζεται ………………… πίεση.
3. Κάθε µεταβολή της πίεσης σε οποιαδήποτε σηµείο ενός …………………
ρευστού είναι ……………………… σε όλα τα σηµεία του ρευστού.
4. Σ’ ένα σώµα που βρίσκεται µέσα σ’ ένα υγρό ή αέριο ασκείται µια δύναµη µε
διεύθυνση ……………… και φορά προς ……………. που ονοµάζεται άνωση.
5. Η άνωση είναι ίση µε το …………………… του υγρού ή του αερίου που
…………
6. Όταν ένα σώµα επιπλέει στο νερό τότε η ……………….. του σώµατος είναι
……………. από την πυκνότητα του νερού.
Θέµα 2ο
1.Στο ζυγό ισορροπίας του σχήµατος κρεµάµε δύο
όµοια αντικείµενα. Βυθίζουµε το ένα (Α) σε νερό και το
άλλο σε οινόπνευµα (Β). Η πυκνότητα του
οινοπνεύµατος είναι µικρότερη του νερού.
A. Να συγκρίνετε τις ανώσεις που δέχονται τα δύο
αντικείµενα.
B. Τι από τα από τα παρακάτω νοµίζετε ότι θα
συµβεί;
1. Ο ζυγός εξακολουθεί να ισορροπεί.
2. Ο ζυγός γέρνει προς την πλευρά του Α.
3. Ο ζυγός γέρνει προς την πλευρά του Β.
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2. Ένα ποτήρι είναι γεµάτο µε νερό µέχρι την επιφάνειά του
στην οποία επιπλέει ένα παγάκι.
1. Το παγάκι θα επέπλεε σε οινόπνευµα; ∆ίνεται ότι
pπάγου>pοινοπνεύµατος.
2. Όταν το παγάκι λειώσει θα χυθεί το νερό;
3. Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο παγάκι.
3. ∆υο εντελώς όµοια συµπαγή τούβλα Α και Γ είναι
τοποθετηµένα πάνω στο ίδιο τραπέζι όπως στο σχήµα.
Ποιος απ’ τους δύο προκαλεί µεγαλύτερη στην
επιφάνεια επαφής µε το τραπέζι;
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Θέµα 3ο
Τα αντικείµενα Α, Β και Γ του παρακάτω σχήµατος
αποτελούνται από πανοµοιότυπους ξύλινους κύβους.
1. Ποιο από τα τρία αντικείµενα πιέζει περισσότερο
το δάπεδο; Να εξηγήσετε γιατί.
2. Ποιο από τα τρία αντικείµενα ασκεί τη µικρότερη
δύναµη στο δάπεδο;
3. Αν κάθε κύβος έχει ακµή α=10cm και µάζα
m=0,6Kg, να υπολογίσετε την τιµή της πίεσης
στο δάπεδο από κάθε αντικείµενο. ∆ίνεται
g=10m/s2.
Θέµα 4ο
Στο µεγάλο έµβολο υδραυλικού
πιεστηρίου είναι τοποθετηµένο ανυψωτικό
µηχάνηµα µάζας 1tn. Το µικρό έµβολο
έχει εµβαδό Α1=5m2 ενώ το µεγάλο
Α2=20m2. Ποια δύναµη F1 πρέπει να
ασκηθεί στο µικρό έµβολο ώστε το
ανυψωτικό µηχάνηµα να αρχίσει να
m
ανυψώνεται. ∆ίνεται g= 10 2 και ότι το
s
βάρος δίνεται από τον τύπο w = m ⋅ g
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Θέµα 5ο
Μια κυρία µε ψηλοτάκουνα ή ένας ελέφαντας πιέζει περισσότερο το έδαφος; Η κυρία
έχει βάρος ΒΚ=500Ν και το εµβαδό του κάθε τακουνιού της είναι Ακ=1cm2. Ο
ελέφαντας ζυγίζει ΒΕ=100000Ν και τα πέλµατά του έχουν συνολική επιφάνεια
ΑΕ=1000cm2.
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