
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΣΗ 

ΕΠΙΘΕΤΟ                                                         ΟΝΟΜΑ                                                 ΤΜ 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΩΣΗΣ 

Φαντάσου ότι είσαι στη θάλασσα μ ένα φίλο σου και προσπαθείς να τον σηκώσεις μέσα 
στον νερό, τι παρατηρείς ; 
___________________________________________________________________________
_________ 

Ο φίλος σου φαίνεται να είναι πιο ελαφρύς ή πιο βαρύς; ________________________ 

Αλλάζει  το βάρος του σε σχέση με αυτό που είχε εκτός νερού; ________________________ 

Συζητήστε με τους συμμαθητές σου. 
 

 

2) Παίρνω μια πέτρα και την ζυγίζω όπως φαίνεται στο σχήμα. Το βάρος της πέτρας 
είναι ________________ . 
Στην πέτρα ασκείταιη δύναμη______________________ και η δύναμη από το 
_______________ που είναι ίση σε μέτρο με το βάρος και έχει αντίθετη φορά  αρα 
ισούται με  _________________ 
Σχεδιάστε στο σχήμα τις δύο δυνάμεις και βρείτε την συνισταμένη τους 
 

 

 

 

3) Βυθίζω την πέτρα στο νερό και παρατηρώ 
α)  το δυναμόμετρο δείχνει __________ 
β) Είναι δυνατό να άλλαξε το βάρος της πέτρας;  
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
γ) Βγάζω την πέτρα από το νερό, παρατηρώ ότι το δυναμόμετρο δείχνει πάλι 
_________ 
δ) Βυθίζω πάλι την πέτρα στο νερό και παρατηρώ ότι το δυναμόμετρο δείχνει πάλι 

_______________ 
γ) Αν δεν αλλάζει το βάρος της πέτρας όταν την βυθίζω στο νερό τι μπορεί  συμβαίνει; 
Μήπως υπάρχει κάποια δύναμη που ασκείται από το υγρό στη πέτρα;  Συζητήστε με τους 
συμμαθητές σας 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 



δ) Όταν η πέτρα βρίσκεται έξω από το νερό πάνω στην πέτρα ασκούνται δύο δυνάμειςτο 
βάρος και η δύναμη από το ελατήριο όταν την βυθίζουμε μέσα στο νερό ασκούνται τρείς 
δυνάμεις που είναι : 
το __________, η δύναμη του ______________ και η δύναμη που ασκεί το ____________ 
πάνω στην πέτρα, την δύναμη αυτή την  λέμε άνωσηκαι την συμβολίζουμε με Α 
 
ε) Στο σχήμα σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στην πέτρα όταν βρίσκεται μέσα στο 
νερό. 
Αφού η πέτρα ισορροπεί πρέπει το άθροισμα όλων των δυνάμεων πάνω στην πέτρα να 
είναι ___________ 
Γράψτε την συνθήκη ισορροπίας 
 
 

στ) Γνωρίζουμε ότι η δύναμη του ελατηρίου είναι ________________  το βάρος της πέτρα ς 
είναι ________________  οπότε  η άνωση δηλ η δύναμη που δέχεται η πέτρα από το υγρό 
είναι ;;;;;; 
 
 

 

3) Στα παρακάτω σχήματα βλέπουμε σώματα που ισορροπούν μέσα στο νερό . Σχεδιάστε 
όλες τι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και γράψτε την συνθήκη ισορροπίας: 

 
α) Πλοίο που επιπλέει στο νερό:  

 

 

 

Β) Σώμα που επιπλέει στο νερό 

 

 

4) Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις ( νερό, σώματα, αφαιρέσω, 
N,πάνω,δυναμόμετρο ελαττώνεται, βυθισμένα, βάρος, άνωση, Α,) 
Βυθίζουμε ένα σώμα στο νερό και παρατηρούμε ότι το βάρος του φαίνεται  να 
______________,Αυτό συμβαίνει γιατί στο σώμα ασκείται μια δύναμη από το 
______________ που έχει κατεύθυνση προς τα _______________. Η δύναμη αυτή 
ονομάζεται ________________συμβολίζεται με ___________ και την μετράμε σε 
___________. Με ένα  _________________ εύκολα μπορώ να μετρήσω την άνωση  που 
ασκείται σ’ ένα σώμα αρκεί να μετρήσω το ____________________ έξω από το νερό το 
φαινόμενο βάρος του μέσα στο νερό και να τα _________________. 

συ 

ε 

 

 



Η άνωση ασκείται σε όλα τα __________________ που είναι _________________ σε 
κάποιο υγρό. 
 

 

 


