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Προτεινόµενες Λύσεις 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

1.      (α) Από το δεύτερο σχήµα, επειδή ο ζυγός ισορροπεί, προκύπτει ότι η µάζα  

του άδειου ποτηριού είναι 80 g. (1 µονάδα) 

        (β) Παρατηρώντας το πρώτο σχήµα της εικόνας, επειδή ο ζυγός ισορροπεί, 

συµπεραίνουµε ότι η µάζα του νερού και του ποτηριού  είναι 170g. Άρα η µάζα  του  

νερού είναι (170 - 80)g =  90 g. (2 µονάδες) 

        (γ) Όχι, επειδή µε την πήξη του νερού (και τη µετατροπή του σε πάγο) η  

ποσότητα της ύλης δεν αλλάζει. (2 µονάδες) 

 

2.     (α) Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που περικλείει ένα σώµα ενώ βάρος είναι  η  

δύναµη  µε την οποία  η  Γη  έλκει ένα σώµα. (2 µονάδες) 

        (β) Τοποθετούµε στον ογκοµετρικό κύλινδρο ποσότητα νερού, για παράδειγµα  

100 cm3. Στη  συνέχεια ρίχνουµε  τις 100 όµοιες µεταλλικές µπίλιες και βλέπουµε την  

νέα  ένδειξη του ογκοµετρικού κυλίνδρου. Αφαιρούµε από την δεύτερη την πρώτη  

ένδειξη και βρίσκουµε  τον όγκο των 100 µεταλλικών µπίλιων. ∆ιαιρούµε δια 100 

(όσες  είναι  και  οι µπίλιες)  και βρίσκουµε τον όγκο  µιας µπίλιας.  

(3 µονάδες) 

 

 

 

 



3.     (α) Το  νερό στην  κατσαρόλα  θα  θερµανθεί  µε  την  βοήθεια των ρευµάτων  

µεταφοράς.  

Πρώτα διαδίδεται θερµότητα από το αναµµένο  µάτι  της  κουζίνας  στον  πάτο  του  

µαγειρικού  σκεύους  µε  αγωγή  και  ακτινοβολία  

(ακόµη  και  µε  ρεύµατα  µεταφοράς). Στη συνέχεια  θερµαίνεται  η ποσότητα  του  

νερού που είναι κοντά στον πυθµένα µε αγωγή.  

Ο  θερµός αυτός όγκος του νερού επειδή έχει µικρότερη πυκνότητα από τον  

υπόλοιπο ψυχρό όγκο του νερού κινείται ανοδικά  σχηµατίζοντας τα θερµά  ανοδικά  

ρεύµατα µεταφοράς. Από την επιφάνεια κινούνται ψυχρά καθοδικά ρεύµατα  

µεταφοράς  νερού και  φτάνουν στον πυθµένα  όπου  θερµαίνονται και ανεβαίνουν  

προς την επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να θερµανθεί  

ολόκληρη  η  ποσότητα  του  νερού. (3 µονάδες) 

     (β) ∆εν θα  λιώσουν τα παγάκια διότι:  

(i) το  νερό είναι κακός  αγωγός  της  θερµότητας. 

(ii) ο σωλήνας  θερµαίνεται  κοντά  στην  επιφάνειά  του και  έτσι  δεν  µπορούν  να  

δηµιουργηθούν θερµά ρεύµατα µεταφοράς που να καταλήγουν στον πυθµένα αφού  

τα  θερµά  ρεύµατα  µεταφοράς  είναι  πάντα  ανοδικά. (2 µονάδες) 

 

4.    (α) Θερµότητα  είναι  µια  µορφή  ενέργειας  η  οποία  ρέει  από  ένα  θερµότερο  

σε  ένα  ψυχρότερο  σώµα. Η  µονάδα  µέτρησής  της  στο  διεθνές  σύστηµα  ( S.I ) 

είναι  το  Joule. (1,5  µονάδες) 

       (β)  ( i ) µε  αγωγή. 

             ( ii) µε  ρεύµατα  µεταφοράς. 

             ( iii ) µε  ακτινοβολία.  

(1,5  µονάδες) 

       (γ)  Η  διάδοση  της  ηλιακής  ενέργειας  από  τον Ήλιο  στη  Γη  γίνεται  µε  

ακτινοβολία. Είναι  ο  µόνος  τρόπος  διάδοσης  της  θερµότητας  στο  κενό. 

(2  µονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 



5.    (α) Ο όγκος της πέτρας  είναι:  Vπέτρας   = 150 ml – 50 ml  = 100 ml 

Η  πυκνότητα d της πέτρας υπολογίζεται από τη σχέση : 
V
md =  

Άρα  3/8,0
100
80 cmgd == (3  µονάδες) 

       (β)  Επειδή η πυκνότητα του υδραργύρου είναι µεγαλύτερη από την  πυκνότητα 

της πέτρας, η πέτρα θα επιπλέει στον  Υδράργυρο, ενώ  στην  περίπτωση  του  

οινοπνεύµατος η πέτρα θα ισορροπεί βυθισµένη εξ ΄ολοκλήρου µέσα στο  

οινόπνευµα, διότι πέτρα  και οινόπνευµα  έχουν την  ίδια πυκνότητα.  (2  µονάδες)  

 

6.     (α) ∆εν πρέπει να µετρούµε τη στάθµη του λαδιού στα αυτοκίνητα όταν η  

µηχανή είναι ζεστή διότι το λάδι επειδή βρίσκεται µέσα στη µηχανή, θερµαίνεται και  

αυτό και διαστέλλεται οπότε η µέτρησή  µας  δεν θα είναι σωστή. (1  µονάδα) 

        (β)  Το γυαλί θερµαίνεται και διαστέλλεται προτού µεταφερθεί θερµότητα στον  

υδράργυρο. Έτσι το δοχείο στο οποίο περιέχεται ο υδράργυρος αποκτά µεγαλύτερη  

χωρητικότητα (όγκο) µε αποτέλεσµα η στάθµη του υδραργύρου να κατεβαίνει. 

Μετά, όταν ο υδράργυρος θερµανθεί, διαστέλλεται περισσότερο από το γυαλί και  

ανεβαίνει στο υδραργυρικό θερµόµετρο. (2  µονάδες) 

       (γ)  Για να µεταβληθεί η θερµοκρασία 1 Kg χαλκού κατά 1 0C πρέπει να  

προσθέσουµε (ή  να αφαιρέσουµε)  θερµότητα  ίση  µε  400 J. (1  µονάδα) 

       (δ)  Το νερό έχει µεγάλη  ειδική  θερµότητα  ( Cνερού =4200 J/Kg.0C )   

σε  σχέση  µε  άλλα  υγρά  και  έτσι  τα  σώµατα  της  κεντρικής  θέρµανσης  θα  

παραµένουν  ζεστά  για  αρκετό  χρονικό  διάστηµα  µετά  το  κλείσιµο  του  

καυστήρα. (1  µονάδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ  Β'  

7.   (α) Τοποθετούµε πρώτα το αβαθµολόγητο θερµόµετρο στο  δοχείο που περιέχει  

θρυµµατισµένο πάγο. Όταν αρχίσει ο πάγος να λιώνει σηµειώνουµε 0 0C στο σηµείο  

που βρίσκεται η στάθµη του υδραργύρου. Στη συνέχεια τοποθετούµε το  θερµόµετρο  

σε νερό που  βράζει. Σηµειώνουµε 100 0C στο σηµείο  που  βρίσκεται η στάθµη του  

υδραργύρου. Χωρίζουµε την απόσταση από τη θέση 0 0C  µέχρι και τη θέση 100 0C  

σε 100  ίσα  µέρη. Tο κάθε µέρος αντιστοιχεί σε 1 0C. Με την ίδια κλίµακα που  

δηµιουργήσαµε προχωρούµε πάνω από τους 100 0C µέχρι να φτάσουµε τους 110 0C 

και κάτω από τους 0 0C  µέχρι να φτάσουµε τους  - 10 0C. (7  µονάδες) 

       (β) ( i ) Το νερό διαστέλλεται ανώµαλα. 

             (ii) Το νερό πήζει στους 0 0C και βράζει στους 100 0C οπότε η περιοχή  

θερµοκρασιών που µπορεί να µετρήσει περιορίζεται από τους  0 0C  µέχρι και τους  

100 0C. 

             (iii) Αφήνει σταγόνες πάνω στα τοιχώµατα του λεπτού σωλήνα στον οποίο  

περιέχεται, έτσι η ανάγνωση της θερµοκρασίας δεν είναι εύκολη. 

             (iv) Έχει  µεγάλη  ειδική  θερµότητα  όπότε  αργεί  να  φτάσει  σε  θερµική  

(θερµοκρασιακή) ισορροπία µε το περιβάλλον. (3  µονάδες) 

(Σηµείωση: Ζητούνται µόνο τρεις λόγοι) 

 

8.     (α)   Q  =  cνερού   . m  .  ∆Θ  = 4200. 2. (25  - 20)   

                Q  = 42000 J. (3  µονάδες) 

        (β)   Το µεσηµέρι για να θερµανθεί από τον Ήλιο η άµµος θέλει λιγότερη  

θερµότητα απ '  ότι το νερό λόγω της µικρότερης ειδικής θερµότητας της (σε  σχέση  

µε το νερό). Έτσι θερµαίνεται πιο εύκολα από ότι το νερό. Για τον ίδιο  λόγο ψύχεται  

πιο εύκολα από το νερό όταν δεν δέχεται ηλιακή ακτινοβολία. (7  µονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.   (α) (i) Ο Βρασµός ενός υγρού γίνεται σε µια  µόνο θερµοκρασία χαρακτηριστική  

του υγρού, ενώ η εξάτµιση γίνεται σε όλες τις θερµοκρασίες. 

            (ii) Ο βρασµός είναι ταχεία (έντονη) µορφή εξαέρωσης ενώ η εξάτµιση είναι  

βραδεία µορφή. 

            (iii) Ο βρασµός γίνεται από όλο τον όγκο του υγρού ενώ η  εξάτµιση µόνο  

από την επιφάνειά του. (3  µονάδες) 

       (β) ( i )  Όταν αυξήσουµε την επιφάνεια που καταλαµβάνει το υγρό. 

             (ii) Όταν αυξηθεί η θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

             (iii) Όταν φυσά ξηρός άνεµος. (3  µονάδες) 

       (γ) Τα αρώµατα πρέπει να είναι  πτητικά δηλαδή να εξατµίζονται εύκολα για  να  

αρωµατίζουν το γύρω από αυτά χώρο. Άρα το υγρό που  παρασκεύασε  ο  εφευρέτης  

δεν µπορεί να είναι  άρωµα αφού δεν είναι πτητικό. (2  µονάδες) 

       (δ) Το σηµείο τήξης του πάγου ελαττώνεται όταν προσθέσουµε µέσα αλάτι  

(ελάττωση παρατηρείται ακόµη και µε την µείωση της εξωτερικής πίεσης). Το σηµείο  

βρασµού του νερού  µειώνεται αν µειωθεί η εξωτερική πίεση. (2  µονάδες) 

 

10. (α)  Θερµική  διαστολή (γραµµική). (1  µονάδα) 

Τα µόρια µε τη θέρµανσή κινούνται (ταλαντώνονται) περισσότερο µε αποτέλεσµα  οι  

διαστάσεις του σώµατος να αυξάνονται. 

 Η διαστολή είναι αισθητή πολύ περισσότερο στη διάσταση µε το µεγαλύτερο  µήκος. 

(3  µονάδες) 

      (β)  Για  µήκος  l  =  1 m  και  ∆Θ = 100 0C  η  διαστολή  είναι  3 mm. 

Για µήκος l = 0.5  m και ∆Θ  =  200 0C  αναλογικά  θα  έχουµε  την  ίδια  ακριβώς  

διαστολή δηλαδή  ∆l  = 3 mm. 

Έτσι το τελικό µήκος της ράβδου είναι  0.5 m και 3  mm. (6  µονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ  Γ΄ 

11. (α)  Πυκνότητα  ενός  υλικού  ονοµάζουµε  το  πηλίκο  της  µάζας  δια  του  

όγκου. (3  µονάδες) 

 

      (β)   (4 µονάδες) 

 

       Αντικείµενο      Πυκνότητα  σε g/cm3 

       Κόσµηµα                     10 

       Ξίφος                     7 

       Μαγειρικό σκεύος                     2.3 

       Νόµισµα                     7.5 

 

    (γ)  Το µαγειρικό σκεύος είναι φτιαγµένο από κεραµικό αφού η πυκνότητά του  

είναι ίδια µε την πυκνότητα του κεραµικού. 

Τα υπόλοιπα αντικείµενα δεν µπορούν να ταυτοποιηθούν µε την πιο πάνω µέθοδο  

αφού οι πυκνότητές τους δεν ταυτίζονται µε κάποια από τις πυκνότητες του πίνακα. 

(5 µονάδες) 

     (δ)  Το κόσµηµα, το  ξίφος και το νόµισµα µπορεί να είναι µείγµατα δύο ή   

περισσοτέρων υλικών αφού η πυκνότητά τους δεν ταυτίζεται µε κάποια από τις  

πυκνότητες του πίνακα. (3 µονάδες) 

 

12.   (α)  Είναι η θερµοκρασία στην οποία ένα στερεό µετατρέπεται σε υγρό. Η  

θερµοκρασία τήξης του στερεού είναι 80 0C. (2 µονάδες) 

        (β)  Χρησιµοποιείται για την αύξηση της θερµοκρασίας του στερεού (αύξηση  

κινητικής ενέργειας των µορίων) (5 µονάδες) 

        (γ) Χρησιµοποιείται για να µεταβεί το σώµα από τη στερεή στην υγρή  

κατάσταση (αύξηση της δυναµικής ενέργειας των µορίων ). (5 µονάδες) 

        (δ) Παρατηρείται αλλαγή κατάστασης της ύλης µεταξύ του 10ου 

και του 30ου  λεπτού αφού η θερµοκρασία του υλικού παραµένει σταθερή.  

(2 µονάδες) 

        (ε) Μετά το 30ο λεπτό βρίσκεται στην υγρή φάση (κατάσταση).  

(1 µονάδα) 

 


