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ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση 

Όταν σε ένα κομμάτι πάγου ακουμπήσουμε το άκρο ενός σύρματος, μετά από λίγο, 
αισθανόμαστε ότι το άλλο άκρο, από το οποίο κρατάμε το σύρμα, κρυώνει. Αυτό συμβαίνει 
γιατί:  

      α. από το χέρι μας θερμότητα μεταφέρεται στον πάγο.  
β. από τον πάγο θερμότητα μεταφέρεται στο χέρι μας. 
γ. από τον πάγο ψύχος μεταφέρεται στο χέρι μας. 
δ. δεν συμβαίνει τίποτε από τα παραπάνω.  

 Μονάδες 2 

2. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση 
 Όταν ένα υγρό μετατρέπεται σε αέριο: 
α. τα μόρια εξαϋλώνονται. 
β. τα  μόριά του δεν αλλάζουν καθόλου μορφή. 
γ.  τα  μόριά του εξατμίζονται. 
δ. τα  μόριά του εξαερώνονται. 

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

…………α.  Στη διάρκεια του βρασμού μιας ποσότητας νερού η θερμοκρασία αυξάνεται. 

…………β.   Γενικά ένα υγρό διαστέλλεται περισσότερο από το δοχείο που το περιέχει.   

…………γ. Για το ίδιο σώμα η θερμότητα τήξης είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη θερμότητα      

                    βρασμού. 

…………δ. Εξάχνωση είναι η αντίστροφη διαδικασία της εξάτμισης.                               

 Μονάδες 4                  

4. Όταν μια ράβδος  θερμαίνεται, αυξάνεται το μήκος της. Από τι εξαρτάται αυτή η  αύξηση του 
μήκους;                                                                                                                                 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.  

 

0 4 8 12 16 20 

40 

80 

120 

-40 

1 3  χρόνος 
σε λεπτά  

θ (οC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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