
ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
3 Η  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΦΥΣΙΚΗΣ  

B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Κυριακή, 06 Μαΐου 2007                                                            Ώρα: 10:00 – 12:30 

 
Οδηγίες:  

1) Το δοκίµιο αποτελείται από δέκα (10) θέµατα. 
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. 
6) Να µεταφέρετε οποιοδήποτε διάγραµµα είναι απαραίτητο στο 

τετράδιο απαντήσεών σας. 
 
θΕΜΑ - 1 (5 µον.) 

Ο χρόνος για το δοκίµιο της Παγκύπριας Ολυµπιάδας Φυσικής για τη Β΄ Γυµνασίου 
είναι 2 ώρες και 30 λεπτά.  
(α) Να εκφράσετε το χρόνο αυτό σε δευτερόλεπτα. 
 
Το ύψος ενός µαθητή είναι 167 cm και η µάζα του 60 Kg.  
(β) Να εκφράσετε το ύψος του µαθητή:  
(i) Σε µέτρα. 
(ii) Σε χιλιοστόµετρα. 
(γ) Να εκφράσετε τη µάζα του µαθητή:  
(i) Σε γραµµάρια. 
(iι) Σε τόνους. 
 
θΕΜΑ - 2 (5 µον.) 

Το σχεδιάγραµµα δείχνει το µοντέλο της δοµής ενός αερίου. Τα µόρια του αερίου 
κινούνται ελεύθερα σε τυχαίες κατευθύνσεις στο χώρο, χωρίς να αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους, παρά µόνο όταν συγκρούονται. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Να σχεδιάσετε κατάλληλα σχεδιαγράµµατα, δίνοντας ανάλογες επεξηγήσεις, για να 
δείξετε τη δοµή 
(α) ενός υγρού,  
(β) ενός στερεού.  
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θΕΜΑ - 3 (5 µον.) 

Να γράψετε τις µορφές ενέργειας που απεικονίζονται στα πιο κάτω σχήµατα. 

θΕΜΑ - 4 (5 µον.) 

Στερεώνουµε τις δύο άκρες καλωδίου σταθερά σε δύο ξύλινα κατακόρυφα 
στηρίγµατα. Στο µέσο του καλωδίου κρεµάµε ένα µικρό βαρίδι, όπως δείχνει το 
σχήµα 1. Στη συνέχεια κάτω από το καλώδιο ανάβουµε λύχνο Bunsen, όπως δείχνει 
το σχήµα 2.  
(α) Να περιγράψετε, σχεδιάζοντας και ένα κατάλληλο διάγραµµα, τι θα συµβεί στο 
καλώδιο µετά από αρκετό χρόνο θέρµανσης. Εξηγήστε. 
(β) Ποιος είναι ο ρόλος του βαριδίου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
θΕΜΑ - 5 (10 µον.) 

Ο όγκος ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, γυάλινου σώµατος, είναι 31500cm  και 
η µάζα του είναι 6000 g.  
Οι δύο από τις τρεις διαστάσεις του 
σώµατος δίνονται στο σχήµα. Η τρίτη 
διάσταση είναι x.  
Να υπολογίσετε, στο ∆ιεθνές Σύστηµα S.I.: 
(α) Το µήκος x. 
(β) Το εµβαδόν της µικρότερης επιφάνειας. 
(γ) Την πυκνότητα του σώµατος. 
Το πιο πάνω σώµα πέφτει από την 
επιφάνεια ενός τραπεζιού στο πάτωµα και σπάζει σε πάρα πολλά κοµµάτια.  Η µάζα 
ενός µικρού κοµµατιού από το σώµα είναι 80 g.  
(δ) Να υπολογίσετε, σε m3, τον όγκο αυτού του κοµµατιού. 
 
 

x 

10 cm 

6 cm 

(α) Αυτοκίνητο σε 
κίνηση 

(β) βράχος στην 
κορυφή βουνού 

(γ) τόξο έτοιµο 
για βολή 

(δ) φαγητό (ε) άνεµος 

Σχήµα 1 Σχήµα 2



ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ                                                                                   3η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΣΙΟΥ 

 

                                                           Σελίδα 3 από 5  

θΕΜΑ - 6 (10 µον.) 

θΕΜΑ - 7 (10 µον.)  

(α) Να εξηγήσετε γιατί τα πουλιά φαίνονται πιο παχουλά το χειµώνα. 
(β) Να αναφέρετε τους τρεις τρόπους διάδοσης της θερµότητας. 
(γ) Να γράψετε για τις ακόλουθες περιπτώσεις µε ποιο κυρίως τρόπο διαδίδεται η 
θερµότητα: 
(i)  Από τον Ήλιο στη Γη. 
(ii) Από µια εστία φωτιάς στα τοιχώµατα µιας µεταλλικής κατσαρόλας. 
(iii) Από το καλοριφέρ στον αέρα του δωµατίου. 
 
Το σχήµα δείχνει δύο δοχεία, το ένα 
µεταλλικό και το άλλο γυάλινο, που 
περιέχουν την ίδια ποσότητα νερού.  
Τα δοχεία τοποθετούνται για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα σε ηλεκτρική 
κουζίνα και θερµαίνονται µε τον ίδιο 
ρυθµό.  
(δ) Να εξηγήσετε γιατί το νερό στο 
µεταλλικό δοχείο φτάνει το σηµείο 
βρασµού πιο γρήγορα.  
 

Μεταλλικό 
δοχείο 

Γυάλινο 
δοχείο 

Ηλεκτρική κουζίνα 

ήλιος 

φωτοκύτταρα 

Να γράψετε τις µετατροπές ενέργειες 
που συµβαίνουν: 
(α) Από τον ήλιο στα φωτοκύτταρα. 
(β) Από τα φωτοκύτταρα σε καθεµιά 
από τις ηλεκτρικές συσκευές.  
(Να αναφέρετε µόνο την κύρια 
µετατροπή). 

ραδιόφωνο τοστιέρα τηλεόραση πλυντήριο στεγνωτήρας 
µαλλιών φωτιστικό 
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θΕΜΑ - 8 (15 µον.)  

(α) Να γράψετε τέσσερις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο ρυθµός 
εξάτµισης ενός υγρού. 
 
Το σχήµα δείχνει τρία δοχεία Α, Β και Γ που περιέχουν νερό. Τα δοχεία 
τοποθετούνται στον ίδιο χώρο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
(β) Ποιοι από τους παράγοντες που αναφέρατε στο ερώτηµα (α) είναι ίδιοι και στα 
τρία δοχεία; 
 

 

 

 

 

 

(γ) Να εξηγήσετε σε ποιο από τα δοχεία έχουµε τον µεγαλύτερο ρυθµό εξάτµισης, 
και σε ποιο έχουµε τον µικρότερο. 
 
θΕΜΑ - 9 (15 µον.)  

Σε δύο δοχεία, από το ίδιο υλικό, 
τοποθετούµε διαφορετικές ποσότητες από 
κάποιο υγρό. Τα δοχεία τοποθετούνται 
πάνω σε µεταλλική σχάρα και 
θερµαίνονται µε την ίδια πηγή 
θερµότητας, µε τον ίδιο ρυθµό, για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα, όπως δείχνει το σχήµα. 
Το δοχείο µε τη µικρότερη ποσότητα 
υγρού αρχίζει να βράζει πρώτο. 
(α) Σε ποιο συµπέρασµα καταλήγετε από 
την πιο πάνω παρατήρηση; 
 
Η µάζα του υγρού στο µικρότερο δοχείο 
είναι 400 g και η ειδική θερµότητα είναι 

2000 
CKg

J
°.

. H αρχική θερµοκρασία του υγρού, πριν τη θέρµανση, είναι 17° C. Η 

θερµότητα που απαιτείται για να φτάσει το υγρό στη θερµοκρασία βρασµού είναι 
44000 J.  
(β) Να υπολογίσετε τη θερµοκρασία βρασµού του υγρού. 
 
Αµέσως µετά το βρασµό αποµακρύνουµε το δοχείο µε το υγρό σε δροσερό µέρος και 
το αφήνουµε να κρυώσει.  
(γ) Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο γίνεται η µεταφορά θερµότητας από το υγρό στο 
περιβάλλον.  
 
 
 
 
 
 

Α Β Γ
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θΕΜΑ - 10 (20 µον.)  

Η γραφική παράσταση δείχνει τη θερµοκρασία σε σχέση µε το χρόνο για µια 
ποσότητα καθαρού πάγου. Ο πάγος θερµαίνεται µε σταθερό ρυθµό. 

 
(α) Να προσδιορίσετε τη θερµοκρασία στα σηµεία x και y. 
(β) Σε ποιο τµήµα της γραφικής παράστασης υπάρχει: 
(i) Μόνο υγρό. 
(ii) Μόνο στερεό. 
(iii) Στερεό και υγρό.  
(iv) Υγρό και αέριο. 
(γ) Να προσδιορίσετε πόσο χρόνο διάρκεσε η τήξη του πάγου και σε ποια χρονική 
στιγµή άρχισε ο βρασµός του νερού. 
(δ) Να εξηγήσετε γιατί κατά την αλλαγή φάσης του σώµατος η θερµοκρασία 
παραµένει σταθερή, παρόλο που το σώµα απορροφά ενέργεια. 
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