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ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση 

Κατά τη θερμική διαστολή ενός σώματος τα μόριά του: 
α. κινούνται όλο και ποιο έντονα. 
β. πλησιάζουν μεταξύ τους. 
γ. διαστέλλονται. 
δ. κινούνται όλο και ποιο αργά. 

 Μονάδες 2 

2. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση 
     Όταν έχουμε διάδοση θερμότητας με ρεύματα: 

α.  έχουμε μεταφορά μόνο ύλης  
      β.  έχουμε μεταφορά ύλης και ενέργειας.  
      γ.  έχουμε μεταφορά μόνο ενέργειας. 
      δ.  δεν έχουμε μεταφορά ούτε ύλης ούτε ενέργειας. 
 

Μονάδες 2 
 
3. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις που ακολουθούν. 

……………α.  Όταν μια ράβδος θερμαίνεται, το μήκος της αυξάνεται γιατί η διάμετρος της   

                         μειώνεται.    

……………β.  Αν ακουμπήσουμε στην κρύα πλάκα μιας σβηστής κουζίνας ένα μπρίκι με ζεστό  

                          νερό, το νερό κρυώνει, γιατί ψύχος μεταφέρεται από την πλάκα στο μπρίκι.  

……………γ.  Η μάζα ενός υγρού αυξάνεται όταν το υγρό διαστέλλεται. 

……………δ.  Όταν χιονίζει, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από ότι όταν  

                         σταματά το φαινόμενο.                                                                                Μονάδες 4                  

 
4. Όταν ένα υγρό θερμαίνεται, διαστέλλεται (αυξάνεται ο όγκος του). Από τι εξαρτάται και πως η 
αύξηση αυτή του όγκου του υγρού;                                                                                     Μονάδες 3     
Απάντηση 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
5. Η Κατερίνα ξέχασε τα παγάκια έξω από το ψυγείο. Έτσι αυτά………………….Το φαινόμενο 

αυτό στη Φυσική ονομάζεται………………..Όσο συνυπήρχαν πάγος και νερό η θερμοκρασία 

παρέμεινε ……………..Αυτή η θερμοκρασία ονομάζεται θερμοκρασία   …………………του 

σώματος. Την άλλη μέρα η μητέρα της Κατερίνας αποφάσισε να φτιάξει παγωτό. Για να 

σταθεροποιηθεί το υγρό μίγμα, το τοποθέτησε στην κατάψυξη. Αυτό το φαινόμενο είναι το 

αντίστροφο της τήξης και  ονομάζεται ……………Η θερμοκρασία που συντελείται αυτή 

ονομάζεται θερμοκρασία …………..και είναι………………με την θερμοκρασία ….……….     

Μονάδες 3 

6.   Στην εικόνα έχουμε σχεδιάσει τη γραφική παράσταση της θερμοκρασίας μιας ποσότητας νερού 
σε συνάρτηση με το χρόνο που το θερμαίνουμε. Η θέρμανση γίνεται με σταθερό ρυθμό – δηλαδή 
το ποσό της θερμότητας που προσφέρουμε ανά λεπτό είναι σταθερό.  
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α. Σε ποιο χρονικό διάστημα το νερό βρίσκεται σε στερεή, σε υγρή, σε αέρια κατάσταση. 

β. Σε ποιο χρονικό διάστημα συνυπάρχουν: στερεό και υγρό, υγρό και αέριο 

γ. Πόσο χρόνο διάρκεσε η τήξη του πάγου και πόσο ο βρασμός του νερού;                

Μονάδες 6 

Απάντηση 
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