
ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
1 Η  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 

ΦΥΣΙΚΗΣ  

B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Κυριακή, 17 Απριλίου, 2005                                                            Ώρα: 10:00 – 12:30 

 
Οδηγίες:  

1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) 
θεµάτων. 

2) Απαντήστε σε όλα τα θέµατα. 
3) Επιτρέπεται η χρήση µόνο µη προγραµµατισµένης υπολογιστικής 

µηχανής. 
4) ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 
5) Να γράφετε µόνο µε µελάνι χρώµατος µπλε. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Το µέρος Α αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις των πέντε (5) µονάδων η καθεµιά. 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του µέρους Α. 

 

1) Παρατηρήστε προσεκτικά το πιο κάτω σχήµα. 

 

α)  Πόση είναι η µάζα του άδειου ποτηριού; 

β)  Πόση είναι η µάζα του νερού. Πως την υπολογίσατε; 

γ)  Αν η ίδια ποσότητα του νερού γίνει πάγος, θα αλλάξει η ένδειξη του ζυγού; Αν 

ναι πώς; ∆ικαιολογήστε. 
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2) α) Τι ονοµάζουµε µάζα ενός σώµατος και τι βάρος; 

β) Σας δίνεται ογκοµετρικός κύλινδρος, χωρητικότητας 250 cm3, ποτήρι 

ζέσεως χωρητικότητας 250 cm3  γεµάτο  µε νερό και 100 όµοιες µεταλλικές 

µπίλιες. Ο  όγκος κάθε µπίλιας είναι λίγο µικρότερος από 1 cm3.  

Ο ογκοµετρικός κύλινδρος είναι βαθµολογηµένος σε cm3. 

Πως θα υπολογίσετε, µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, τον όγκο κάθε 

µπίλιας; 

 

3) α) Μαγειρικό σκεύος (κατσαρόλα) που περιέχει νερό τοποθετείται πάνω σε 

αναµµένο µάτι κουζίνας όπως στο σχήµα. 

 

Με ποιο τρόπο θα θερµανθεί το νερό της κατσαρόλας; Εξηγήστε µε 

λεπτοµέρεια το µηχανισµό. 

β)  Παρατηρήστε το πιο κάτω σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη θέρµανση του νερού που περιέχεται στο δοκιµαστικό σωλήνα θα 

λιώσουν τα παγάκια; ∆ικαιολογήστε. 
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4) α) Τι ονοµάζουµε θερµότητα και ποια η µονάδα µέτρησης της στο διεθνές 

σύστηµα µονάδων(S.I.);  

β)  Με ποιους τρόπους µπορεί να διαδοθεί η θερµότητα; 

γ) Ο Ήλιος βρίσκεται 150 εκατοµµύρια χιλιόµετρα µακριά από τη Γη. Ο 

ενδιάµεσος χώρος ανάµεσα στη Γη και τον Ήλιο είναι σχετικά κενός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξηγήστε το µηχανισµό µε τον οποίο µεταφέρεται η ηλιακή ενέργεια στη Γη. 
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5) Πέτρα ακανόνιστου σχήµατος και µάζας 80 g βυθίζεται σε δοχείο ζέσεως που 

περιέχει χρωµατισµένο υγρό. Η στάθµη του υγρού ανεβαίνει όπως φαίνεται 

στο σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να βρεθεί η πυκνότητα του υλικού της  πέτρας. 

β) Η ίδια πέτρα βυθίζεται στη συνέχεια διαδοχικά σε δύο δοχεία που 

περιέχουν Υδράργυρο πυκνότητας 13,6 g/cm3 και οινόπνευµα πυκνότητας  

0,8 g/cm3. 

Τι θα συµβεί; ∆ικαιολογήστε. 

 

6) (α) Γιατί δεν πρέπει να µετράµε τη στάθµη του λαδιού στο αυτοκίνητο όταν η 

µηχανή είναι ζεστή; 

 (β) Εξηγήστε γιατί η στήλη υδραργύρου πρώτα κατεβαίνει και µετά ανεβαίνει 

όταν ένα θερµόµετρο υδραργύρου θερµανθεί; 

(γ) H ειδική θερµοχωρητικότητα του χαλκού είναι Ccu = 400 J/Kg 0C.  Να 

εξηγήσετε τι σηµαίνει αυτό. 

(δ) Εξηγήστε γιατί χρησιµοποιείται το νερό, για µεταφορά θερµότητας στα 

συστήµατα κεντρικής θέρµανσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Το µέρος Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις των (10) µονάδων η καθεµιά. 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις του µέρους Β. 

 

7) α) Πως θα βαθµολογήσετε ένα αβαθµολόγητο θερµόµετρο σε βαθµούς 

Κελσίου, αν στη διάθεση σας έχετε θρυµµατισµένο (κοµµατάκια) πάγο και 

νερό που βράζει. 

Η κλίµακα που θα κατασκευάσετε θα πρέπει να περιλαµβάνει θερµοκρασίες 

από -100C µέχρι 1100C. 

β) Γράψετε τρεις λόγους για τους οποίους το νερό δε χρησιµοποιείται ως 

θερµοµετρικό υγρό στην κατασκευή θερµοµέτρων. 

 

8) α) Να υπολογίσετε την ποσότητα της θερµότητας που πρέπει να απορροφήσει 

µάζα νερού 2Kg για να αυξηθεί η θερµοκρασία του από τους   

200 C στους 250 C. 

(∆ίνεται: Cνερού = 4200J/ Kg 0C) 

β) Η ειδική θερµότητα του θαλασσινού νερού είναι µεγαλύτερη από αυτή της 

άµµου. Γιατί η άµµος το καλοκαίρι τις µεσηµεριανές ώρες είναι θερµότερη από 

το νερό της θάλασσας ενώ τις πρωινές ώρες το νερό είναι θερµότερο από την 

άµµο; 

 

9) α) Να γράψετε τρεις διαφορές µεταξύ βρασµού και εξάτµισης. 

β) Να γράψετε τρεις παράγοντες που κάνουν την εξάτµιση ενός υγρού να 

γίνεται πιο γρήγορα. 

γ)  Ένας εφευρέτης ισχυρίζεται ότι παρασκεύασε ένα νέο άρωµα το οποίο δεν 

εξατµίζεται.  Σχολιάστε τον ισχυρισµό του. 

δ)  Πώς µπορούµε να µειώσουµε το σηµείο τήξης του πάγου και πώς το 

σηµείο βρασµού του νερού; 

 

10) Ράβδος αλουµινίου µήκους 1 m θερµαίνεται οµοιόµορφα. Η θερµοκρασία της 

αυξάνεται κατά 1000 C. Μετρώντας το µήκος της διαπιστώνουµε ότι έγινε 1 m 

και 3 mm. 

α)  Πως ονοµάζεται το πιο πάνω φαινόµενο; Εξηγήστε το. 

β) Μια δεύτερη ράβδος αλουµινίου ίδιου πάχους και µήκους 0,5 m 

θερµαίνεται έτσι ώστε να  αυξηθεί η θερµοκρασία της κατά 200 0C. 

Υπολογίστε το τελικό της µήκος. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Το µέρος Γ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις των (15) µονάδων η καθεµιά. 

Απαντήστε και στις δύο ερωτήσεις του µέρους Γ. 

 

11) Σε  αρχαιολογική ανασκαφή βρέθηκαν τα αντικείµενα που αναφέρονται στον 

πίνακα 1. Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται η µάζα και ο όγκος κάθε αντικειµένου. 

Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι πυκνότητες διαφόρων υλικών. 

 

Πίνακας 1 

 

Αντικείµενο Μάζα σε g Όγκος σε cm3 

Κόσµηµα 60 6 

Ξίφος 1050 150 

Μαγειρικό σκεύος 242 105 

Νόµισµα 30 4 

 

Πίνακας 2 

  

Υλικό Πυκνότητα  σε  g/cm3 

Κεραµικό 2,3 

Σίδηρος 7,8 

Χαλκός 8,4 

Ασήµι 10,5 

Χρυσός 19,3 

        

α)  Τι ονοµάζουµε πυκνότητα ενός υλικού; 

β)  Να υπολογίσετε τις πυκνότητες των αντικειµένων που αναφέρονται στον 

πίνακα 1. 

γ)  Να προσδιορίσετε το είδος του υλικού από το οποίο είναι φτιαγµένα τα 

αντικείµενα του πίνακα 1. Προκύπτουν προβλήµατα στην ταυτοποίηση των 

αντικείµενων χρησιµοποιώντας την πιο πάνω µέθοδο; Εξηγήστε. 

δ)  Ποια από τα πιο πάνω αντικείµενα είναι δυνατό να είναι µείγµατα από δύο 

ή και περισσότερα υλικά και γιατί; 

 

 



                                1η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Φυσικής Β΄ Γυµνασίου  
 

                                                           Σελίδα 7 από 7  

12) Στη γραφική παράσταση φαίνεται η µεταβολή της θερµοκρασίας ενός στερεού 

ως συνάρτηση του χρόνου. Ο ρυθµός παροχής της θερµότητας είναι 

σταθερός. 

α)  Τι ονοµάζουµε σηµείο τήξης; Ποιο είναι το σηµείο τήξης του στερεού; 

β)  Πως χρησιµοποιείται η θερµότητα που παίρνει το στερεό στο χρονικό 

διάστηµα από 0 µέχρι και 10 min;  

γ)  Πως χρησιµοποιείται η θερµότητα που παίρνει το στερεό στο χρονικό 

διάστηµα από το 100 µέχρι και το 300 λεπτό της θέρµανσης του; 

δ)  Παρατηρείται αλλαγή κατάστασης της ύλης στο πιο πάνω χρονικό 

διάστηµα; Πως το συµπεράνατε; 

ε) Σε ποια φάση (κατάσταση της ύλης) βρίσκεται το υλικό µετά το 300 λεπτό 

της θέρµανσης του; 
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