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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική 

αναπαραγωγή και μετάδοση έστω και μιας σελίδας του παρόντος βιβλίου κατά 

παράφραση ή διασκευή με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, 

φωτοτυπικό κ.λπ. – Ν. 2121/93, άρθρο 51). 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις δημόσιες υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, 
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επιβάλλονται κατάσχεση, αστικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 

64-66). 
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Πρόλογος  

 
Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, αγαπητοί γονείς 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει σκοπό να βοηθήσει τις μαθήτριες και τους 

μαθητές της Α’ Γυμνασίου έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως την διδακτέα ύλη του 

μαθήματος της Φυσικής. 

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων τα αντικείμενα 

διαπραγμάτευσης όλων των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου. Δεδομένου ότι οι 

μαθητές έχουν μόλις εισαχθεί στο Γυμνάσιο, όπου θα κληθούν για πρώτη φορά, να 

δώσουν εξετάσεις, κρίθηκε αναγκαίο το βιβλίο αυτό να περιέχει ερωτήσεις 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται: 

• Θεωρητικές ερωτήσεις 

• Απλές εφαρμογές της θεωρίας 

• Ασκήσεις 

• Σύνθετα προβλήματα 

Η μακροχρόνια εμπειρία μου στην διδασκαλία της Φυσικής με οδήγησε στην 

δημιουργία αυτού του βιβλίου, όπου όλη η Φυσική παρουσιάζεται με την μορφή 

ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου. Με αυτόν τον καινοτόμο τρόπο φιλοδοξώ 

ότι οι μαθητές θα απολαύσουν το ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής. 

Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά και σας περιμένω να γίνουμε συνοδοιπόροι 

εξερευνητές της Φυσικής. 

                                              ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arnos.gr/
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Μέτρηση πυκνότητας – Πυκνότητα υγρών 
 

Στόχοι 

 

Ο μαθητής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας θα είναι σε θέση: 

 

✓ να αντιλαμβάνεται την έννοια της πυκνότητας 

✓ να γνωρίζει τις μονάδες μέτρησης της πυκνότητας και τις μεταξύ τους 

σχέσεις 

✓ να δύναται να κάνει μετατροπές από την μία μονάδα μέτρησης σε άλλη 

✓ να γνωρίζει την πειραματική διαδικασία για τον υπολογισμό της 

πυκνότητας 

 

Ασκήσεις 
 

1. Ερώτηση: Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το πηλίκο του όγκου 

ενός σώματος από το υλικό αυτό, προς την μάζα του. 

 

Α. Σωστό 

Β. Λάθος 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

 

2. Ερώτηση: Επέλεξε τις μονάδες μέτρησης της πυκνότητας. 

 

Α. kg / m3  Δ. kg / m 

Β. g / cm3  Ε. g / m2 

Γ. g / ml  ΣΤ. km / ml 
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Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

3. Ερώτηση: Ποιες από τις παρακάτω μονάδες μετράνε πυκνότητα; 

 

Α. 1 ml 

Β. 1 g 

Γ. 1 
ml

g
 

Δ. 1 
kg

ml
 

Ε. 1 
kg

m2 

ΣΤ. 1 
g

ml
 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

 

4. Ερώτηση: Η μονάδα μέτρησης της πυκνότητας στο S.I. είναι: 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

Πυκνότητα 

𝐝 =
𝐦

𝐕
 

όπου: 
m = μάζα 
V = όγκος 

S.I. : Système international (d'unités) 

Είναι το Διεθνές σύστημα μονάδων 
που θέσπισαν οι επιστήμονες το 1960. 



 

 Φυσική Α Γυμνασίου 2ο Τετράδιο Σπουδής 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

Σολωμού 29 Αθήνατηλ: 210 38 22 157info@arnos.grwww.arnos.gr 

5 
 

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

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

 

5. Ερώτηση: Επιλέξτε την σωστή σχέση μεταξύ πυκνότητας, μάζας και 

όγκου: 

 

Α. d = m ∙ V 

Β. m =
d

V
 

Γ. d =
V

m
 

Δ. d =
m

V
 

 

 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

 

6. Ερώτηση: Από τι εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; 

 

Α. από τον όγκο 

Β. από τη μάζα του 

Γ. από το υλικό του 

Δ. από το σχήμα του 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

 

7. Ερώτηση: Έχουμε ένα κιλό φελλό και ένα κιλό σίδηρο. Ο σίδηρος έχει: 

 

Α. μεγαλύτερο βάρος από τον φελλό 

Β. μεγαλύτερη μάζα από τον φελλό 

Γ. μεγαλύτερη πυκνότητα από τον φελλό 

Πυκνότητα 

𝐝 =
𝐦

𝐕
 

όπου: 
m = μάζα 
V = όγκος 

W = m ∙ g 
 

𝐝 =
𝐦

𝐕
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Δ. μεγαλύτερο όγκο από τον φελλό 

 

Αιτιολόγηση: 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

8. Ερώτηση: Έχουμε δύο ίδιες σε μέγεθος σφαίρες, μία από φελλό και 

μία από σίδηρο. Οι δύο 

σφαίρες έχουν: 

 

Α. ίδιο όγκο 

Β. ίδιο βάρος 

Γ. ίδια μάζα 

Δ. ίδια πυκνότητα 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

 

9. Ερώτηση: Μια σιδερένια καρφίτσα ή μία σιδερένια άγκυρα έχει 

μεγαλύτερη πυκνότητα; 

 

Α. η καρφίτσα 

Β. η άγκυρα 

Γ. έχουν την ίδια 

Δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

Ποιο φυσικό μέγεθος μας δείχνει 
το μέγεθος ενός αντικειμένου; 

Θυμήσου: 
Η πυκνότητα εξαρτάται μόνο από το υλικό. 
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............................................................................................................................

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

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

 

10. Ερώτηση: Ένα κομμάτι γυαλί έχει μάζα 60 g και όγκο 24 cm3. Τι 

πυκνότητα έχει; 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

11. Ερώτηση: Ένα κομμάτι χάλυβα έχει πυκνότητα 8 g / cm3 και όγκο 20 

cm3. Πόση είναι η μάζα του; 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

 

12. Ερώτηση: Ένα χρυσό κόσμημα 

έχει μάζα 193 g. Γνωρίζουμε ότι η 

πυκνότητα του χρυσού είναι 19,30 g 

/ cm3. Πόσος είναι ο όγκος του 

κοσμήματος; 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

Πυκνότητα 

𝐝 =
𝐦

𝐕
 

όπου: 
m = μάζα 
V = όγκος 

Πυκνότητα 

𝐝 =
𝐦

𝐕
 

όπου: 
m = μάζα 
V = όγκος 
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............................................................................................................................

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

 

13. Ερώτηση: Ένας αστροναύτης πήρε μαζί του στο ταξίδι του το 

αγαπημένο του βιβλίο. Η πυκνότητα το βιβλίου στην Σελήνη είναι 

μικρότερη από την πυκνότητά του στην Γη. 

 

Α. Σωστό 

Β. Λάθος 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Ερώτηση: Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα ενός υγρού, 

αρκεί να το αδειάσουμε σε έναν καθαρό ογκομετρικό κύλινδρο, να 

διαβάσουμε την ένδειξη ώστε να μετρήσουμε τον όγκο του και έπειτα να 

τον ζυγίσουμε, ώστε να μετρήσουμε την μάζα του. Τέλος, διαιρούμε την 

μάζα με τον όγκο. 

 

Α. Σωστό 

Β. Λάθος 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

W = m ∙ g 
 

𝐝 =
𝐦

𝐕
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............................................................................................................................

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

 

15. Ερώτηση: Δύο υγρά σώματα που έχουν ίδιο όγκο, θα έχουν 

απαραίτητα και την ίδια πυκνότητα; 

 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

 

16. Ερώτηση: Ένα κομμάτι ξύλο έχει πυκνότητα 0,5 g / cm3. Η πυκνότητά 

του στο S.I. είναι: 

 

Α. 0,0005 kg / m3 

Β. 0,500 kg / m3 

Γ. 5 kg / m3 

Δ. 500 kg / m3 

Αιτιολόγηση: 
Για παράδειγμα 1 L νερό 
και 1 L πετρέλαιο. 

 Μονάδα μέτρησης της μάζας 
στο S.I. είναι το 1 kg. 

 Μονάδα μέτρησης του όγκου 
στο S.I. είναι το 1 m3. 
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............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

17. Ερώτηση: Ο διαχειριστής μιας 

πολυκατοικίας έβαλε 1 τόνο πετρέλαιο στην 

δεξαμενή και πλήρωσε 1.333€. Η τιμή του ενός λίτρου πετρελαίου είναι 

1€. Να βρείτε την πυκνότητα του πετρελαίου σε kg / L. 

 

 
 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1 τόνος = 1.000 kg 
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18. Ερώτηση: Ο Μιχάλης θέλει να υπολογίσει την πυκνότητα του νερού. 

Πήρε έναν άδειο ογκομετρικό κύλινδρο και τον γέμισε με 50 ml. Έπειτα 

τον ζύγισε και βρήκε 249 g. Έτσι υπολόγισε ότι η πυκνότητα του νερού 

είναι 4,98 g / ml. Έκανε κάπου λάθος ο Μιχάλης; Αν ναι, σε ποιο σημείο; 

 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

19. Ερώτηση: Ο Γιώργος έκανε 5 μετρήσεις της μάζας και του όγκου του 

νερού, όπως φαίνονται στον πίνακα. Ποια μορφή θα έχει το διάγραμμα 

μάζας – όγκου; 

Μάζα (g) Όγκος (ml) 

9,8 10 

19,3 20 

29,8 30 

39,6 40 

49,0 50 

 

 
                                 Α.                                           Β. 
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                                 Γ.                                            Δ. 

 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Ερώτηση: Η Λουίζα έριξε σε έναν ογκομετρικό κύλινδρο 340 g νερού 

και 10 g ζάχαρης. Ανακάτεψε καλά το διάλυμα και έπειτα διάβασε την 

ένδειξη 250 ml. Η πυκνότητα του διαλύματος ισούται με: 

 

Α. 0,71 g / cm3 

Β. 1,32g / cm3 

Γ. 1,36 g / cm3 

Δ. 1,40 g / ml 

 

Αιτιολόγηση: 

𝐝 =
𝐦

𝐕
 






