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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ         ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 – 2015 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική 

ΤΑΞΗ: Β 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  9 / 6 / 2015 

ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (Φυσική / Χημεία) 

ΒΑΘΜΟΣ: 

Αριθμητικώς: ……………….……………..………. 

Ολογράφως: ……………….………….................. 

Υπογραφή: ………………….……………………... 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………...................……….…..Τμήμα: …....…. Αρ. …..... 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες και υποδιαιρείται σε τρία 

μέρη: Α, Β και Γ.  

ΦΥΣΙΚΗ (Μονάδες 65) 

 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 

 Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. 

 Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. 

 
Μέρος  Α: 

Να απαντήσετε και στις τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με πέντε μονάδες. 

 

Ερώτηση 1 
 
Nα γράψετε δίπλα από κάθε φράση κατά πόσο δηλώνει φυσικό ή χημικό 

φαινόμενο.                                                                                                    (5μ) 

i. εξάτμιση νερού ……………………….. 

ii. σαπισμένο μήλο……………………….. 

iii. γάλα που ξίνισε………………………… 

iv. το κερί που λιώνει ................................. 

v. η διάβρωση του εδάφους από την βροχή................................. 
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Ερώτηση 2 
 
(α) Η πιο κάτω εικόνα παριστάνει φωτιά που καίει ξύλα. Να συμπληρώσετε τις 

προτάσεις, ώστε να φαίνεται με ποιο τρόπο διαδίδεται η θερμότητα στις 

διάφορες κατευθύνσεις.                                                                            (3μ)                                                                        

 

i. Η θερμότητα διαδίδεται προς τα δεξιά με 

................................................................ 

 

ii. Η θερμότητα διαδίδεται προς το έδαφος (κάτω) με                                                         

................................................................. 

 

iii. Η θερμότητα διαδίδεται προς τα πάνω  με  

..................................................................   

 

 

 

(β)  Να γράψετε δύο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
 
i…………………………….. ii. ……………………………………                    (2μ) 
 

 

Ερώτηση 3 

Στην διπλανή εικόνα φαίνεται μια κωνική φιάλη στο στόμιο της οποίας 

προσαρμόσαμε ένα μπαλόνι. Την κωνική φιάλη την τοποθετούμε στη 

φωτιά. 

 

(α) Τι συμβαίνει στο μπαλόνι μετά από την θέρμανσή του; ………………   (1μ) 

(β) Να ονομάσετε το πιο πάνω φαινόμενο……………………………….       (1μ) 

(γ)  Να γράψετε τι συμβαίνει : 

i.  στο μέγεθος των μορίων ………………………..                                      (1μ) 

ii. στις αποστάσεις μεταξύ των μορίων……………..                                    (1μ)   

iii. στον αριθμό των μορίων………………………….                                    (1μ) 
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Ερώτηση 4 

Σε ποια κατάσταση της ύλης, στερεή , υγρή ή αέρια βρίσκεται ένα σώμα αν:                              

(5μ)    

i.συμπιέζεται: …………….............. 

ii. έχει καθορισμένο σχήμα και όγκο: ……………….......... 

iii. έχει καθορισμένο όγκο αλλά όχι και σχήμα: …………………....... 

iv. τα μόριά του κινούνται άτακτα προς όλες τις κατευθύνσεις: .................................. 

v. τα μόριά του έχουν ισχυρές δυνάμεις μεταξύ τους και ταλαντώνονται γύρω από τη 

 θέση τους:............................. 

 

 

Μέρος Β :  

Να απαντήσετε μόνο στις τρεις (3) από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις.  

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δέκα μονάδες. 

 

Ερώτηση 1 

Ζεσταίνουμε ένα μικρό μπρίκι με νερό και μια κατσαρόλα γεμάτη με νερό 

χρησιμοποιώντας την ίδια εστία θέρμανσης. Η θερμοκρασία και των δύο 

ποσοτήτων νερού αυξάνεται από τους 20 0C στους 80 0C.                           

(2μ) 

 

 

 

         μπρίκι                                       κατσαρόλα 

 

(α) i. Ποια από τις δύο ποσότητες νερού θα ζεσταθεί πιο γρήγορα; 

………………………………………………………………………………………….. 

   ii. Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού χρειάζεται να μεταφερθεί 

περισσότερη θερμότητα; 

………………………………………………………………………………………….. 
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(β) Το πιο πάνω μπρίκι είναι μεταλλικό με πλαστικό χερούλι ενώ η κατσαρόλα 

είναι μεταλλική με μεταλλικά χερούλια.          

                                                        

i. Να εξηγήσετε σε ποιο από τα δύο δοχεία θα καεί το χέρι μου όταν το 

ακουμπήσω.                                                                                              (2μ) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
ii. Να συμπληρώσετε το πιο κάτω κείμενο.                                                  (2μ) 

Το όργανο μέτρησης της ……………………..(θερμοκρασίας/θερμότητας) είναι 

το ………………..  (βαρόμετρο/θερμόμετρο).  

 

(γ) Να κατατάξετε τα πιο κάτω σώματα σε θερμικούς αγωγούς και θερμικούς 

μονωτές της θερμότητας. 

Χαλκός, πάγος, στατικός αέρας, χρυσός                                                     (4μ) 

 
Θερμικοί αγωγοί ……………………………………………………………… 

Θερμικοί μονωτές ……………………………………………………………. 

 

Ερώτηση 2 

(α) Να γράψετε τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν στις πιο κάτω 

περιπτώσεις :                                                                                              (6μ) 

 

Η ……………… ενέργεια στην μπαταρία μετατρέπεται σε 

…………….. ενέργεια στα καλώδια και σε ……………….. 

ενέργεια στον βομβητή. 

 

Η ……………….και θερμική ενέργεια της αναμμένης λάμπας 

μετατρέπεται σε …………….. ενέργεια στο φωτοβολταικό και 

τέλος σε ……………….. ενέργεια στον έλικα. 
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(β)  Να περιγράψετε ένα εργαστηριακό πείραμα που να φαίνεται ότι τα αέρια 

συμπιέζονται.                                                                                             (2μ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Η Μαρία βρίσκεται στο δωμάτιό της μαζί με την αδελφή της και ετοιμάζεται 

να βγει νυχτερινή έξοδο με τις φίλες της. Είναι πολύ ενθουσιασμένη, φορεί τα 

καλά της ρούχα και στο τέλος ψεκάζει το σώμα της με άρωμα. Αμέσως την 

ρωτά η μαμά της από την κουζίνα «Θα βγεις απόψε Μαρία;» 

 

Να εξηγήσετε πώς το κατάλαβε η μαμά της.                                             (2μ)                                                                                        

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 3 

(α) i. Να εξηγήσετε τι είναι η θαλάσσια αύρα.                                              (2μ)                                                                                                                                                                                                                                  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

ii. Να σχεδιάσετε με βέλη την κίνηση του ζεστού και του κρύου αέρα στο πιο 

κάτω σχεδιάγραμμα.                                                                                     (2μ)                                                                                                                                                                                            

 

 

                      

 

 

 

 

(β) Να εκτιµήσετε τη µάζα ενός µήλου.Nα κυκλώσετε το σωστό.                 (1μ)                                                                                                                                                                                                          

α) 550 g, ß)2 kg,    γ)6 mg,   δ)3 tn,    ε)225 g  

 

θάλασσα 
άμμος 
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(γ) Να γράψετε δύο διαφορές μεταξύ βρασμού και εξάτμισης.                   (2μ)                                                                                                                                                                                                                   

i…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ii…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

(δ) Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις κάποιων σωματιδίων (μορίων) 

που αποτελούν ένα σώμα στις τρεις διαφορετικές του φάσεις. Να γράψετε σε 

ποια φάση της ύλης αντιστοιχεί η κάθε εικόνα.                                            (3μ)                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

        α..............................       β ............................     γ ................................   

 

 

Ερώτηση 4. 

(α) Να εξηγήσετε γιατί είναι καλύτερα να τοποθετούμε το σώμα 

κεντρικής θέρμανσης στο δάπεδο ενός δωματίου.             (2μ)                                                                                                                                         

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

(β) Να εξηγήσετε με μεταφορά θερμότητας γιατί λιώνουν τα παγάκια που 

βρίσκονται μέσα σε ποτήρι με νερό.                                                  (2μ)                                                                                                                                         

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 
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(γ) Tα πιο κάτω δοχεία έχουν ίση ποσότητα πάγου. Tο δοχείο Α έχει μόνο 

πάγο, ενώ στα δοχεία Β τοποθετήσαμε 20g αλάτι και στο Γ, 40g αλάτι. 

Να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω θερμοκρασίες για να απαντήσετε στα πιο 

κάτω ερωτήματα.                                                                                       (3μ) 

20 oC, 0 oC, -6 oC, +6 oC, -12 oC 

 

 

 

 

 

                      χωρίς αλάτι            20g αλάτι               40g αλάτι 

                     δοχείο Α                  δοχείο Β                   δοχείο Γ 

 

i. Ποια είναι η ένδειξη του θερμομέτρου στο δοχείο Α όταν αρχίζει  να 

λιώνει ο πάγος…………… 

ii. Ποια είναι η ένδειξη του θερμομέτρου στο δοχείο Β όταν αρχίζει  να 

λιώνει ο πάγος ………………………. 

iii. Ποια είναι η ένδειξη του θερμομέτρου στο δοχείο Γ όταν αρχίζει  να 

λιώνει ο πάγος ……………………….. 

 

(δ) Να εξηγήσετε γιατί το Χειμώνα ρίχνουμε αλάτι στους χιονισμένους 

δρόμους.                                                                                                       (2μ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
(ε)  Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση.                                                  (1μ) 
Το όργανο μέτρησης του όγκου του  νερού είναι: 
 
Α.  χάρακας   Β. ζυγαριά          Γ. δυναμόμετρο       Ε. oγκομετρικός σωλήνας 
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Να απαντήσετε μόνο στη μια (1) από τις δύο (2) ερωτήσεις.  

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. 

 

Ερώτηση 1. 

A. Η πιο κάτω γραφική παράσταση δείχνει τη μεταβολή της θερμοκρασίας με 

το χρόνο μιας ποσότητας πάγου, που βρίσκεται σε δοχείο και θερμαίνεται με 

σταθερό ρυθμό. 

 

 

 

 

 

 

(α) Σε ποια τμήματα της καμπύλης υπάρχει στο δοχείο:                             (3μ)                              

     i) μόνο πάγος: ....................... 

    ii) μόνο νερό: ....................... 

    iii) μόνο υδρατμοί: ....................... 

 

(β) Σε ποιο τμήμα της καμπύλης συνυπάρχουν πάγος και νερό;                 (1μ)                                                                                                                            

.......................   

(γ) Πόσο χρόνο διαρκεί η τήξη του πάγου; .......................                           (1μ)                                                                                                                                           

(δ) Να ονομάσετε την αλλαγή φάσης (φαινόμενο) που γίνεται στο τμήμα ΔΕ 

της καμπύλης.      .......................                                                                 (1μ)                                                                                                                                                                                                                                  

 

 (ε) Πώς ονομάζονται, για το νερό, οι θερμοκρασίες:                                   (2μ)                                                                                                                                                                 

     i.0C: .……………………………………………… 

     ii.100C: .…………………………………………… 

     

(στ) i. Eάν   τοποθετήσουμε  ένα καθρεφτάκι   πάνω από τους υδρατμούς, τι 

θα παρατηρήσουμε να συμβαίνει πάνω στο καθρεφτάκι;                           (1μ)                                                                                                                                              

 ..........................................................................................................................       



 - 9 - 

                      

    ii.Πώς ονομάζεται αυτό το φαινόμενο;                                                  (1μ)                                                                                                                             
 ………………………………………… ............................................................... 
 

B. (α)   Να κυκλώσετε την σωστή απάντηση                                              (1μ)                                                                                                                             

Θερμική συστολή ενός σώματος είναι όταν: 

i.  Αυξάνεται ο όγκος ενός σώματος μετά από θέρμανση 

ii. Μειώνεται ο όγκος ενός σώματος μετά από θέρμανση 

iii. Μειώνεται ο όγκος ενός σώματος μετά από ψύξη 

 

(β) Να εξηγήσετε γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα σύρματα της 

ηλεκτρικής στους δρόμους φαίνονται να είναι χαλαρά σε σχέση με τον 

χειμώνα.                                                                                                       (2μ)                                                                                                                             

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Γ. Στο εργαστήριο της φυσικής τσαλακώσαμε ένα χαρτομάντιλο και το 

σφηνώσαμε στον πυθμένα ενός διαφανούς πλαστικού ποτηριού όπως 

φαίνεται στη διπλανή εικόνα.  Στη συνέχεια, βυθίσαμε το ποτήρι 

κατακόρυφα στο νερό μιας διαφανούς λεκάνης, με το στόμιο του 

ποτηριού προς τα κάτω. Βράχηκε ή όχι το χαρτί; Να  εξηγήσετε το γιατί. 

                                                                                                                        (2μ)                                                                                                       

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

Ερώτηση 2. 

 

(α) i. Τι ονομάζουμε όγκο ενός σώματος;                                                     (1μ)                                                                                                                             

............................................................................................................................ 
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ii.  Μια ομάδα μαθητών είχε στη διάθεσή της ένα σώμα Α μάζας 200g, όπως 

φαίνεται πιο κάτω. Να παρατηρήσετε προσεχτικά την εικόνα και να 

απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα. 

 

 

 

 

 

 

(α) Να υπολογίσετε τον όγκο του σώματος Α.                                             (2μ)                                                                                                                                          

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

(β) Να υπολογίσετε την πυκνότητα του σώματος Α.                                    (2μ)                                                                                                                             

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

(γ) Να περιγράψετε έναν άλλο τρόπο ώστε να  υπολογίσετε τον όγκο του 

σώματος Α. (να αναφέρετε υλικά, όργανα μέτρησης)                                 (3μ)                                                                                                                             

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Στον πιο κάτω ζυγό ισορροπίας, τοποθετήσαμε δύο όμοια  μπαλόνια 

όπως φαίνεται στο κάτω σχήμα. 

 

 

 

Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση                                                            (1μ)                                                                                                                             

 

i.   Ο ζυγός αρχικά ισορροπεί γιατί τα δύο μπαλόνια έχουν: 

Α. την ίδια πυκνότητα   Β. τον ίδιο όγκο   Γ. την ίδια μάζα 

5cm 

             5cm 

1cm 
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ii.   Εάν αφαιρέσουμε το ένα μπαλόνι και στη θέση του τοποθετήσουμε ένα 

άδειο μπαλόνι τότε ο ζυγός θα:                                                                    (1μ)                                                                                                                             

 

Α. εξακολουθεί να ισορροπεί   

Β. γέρνει προς την πλευρά του άδειου μπαλονιού 

Γ. γέρνει προς την πλευρά του φουσκωμένου μπαλονιού 

 

 

iii. Να εξηγήσετε την επιλογή σας για το προηγούμενο ερώτημα.              (1μ)                                                                                                                                     

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

iv.  Στο εργαστήριο της φυσικής γεμίσαμε ένα ογκομετρικό σωλήνα με νερό με 

50ml νερού και ένα  ογκομετρικό σωλήνα με 50 ml οινοπνεύματος. Στη 

συνέχεια τοποθετήσαμε το οινόπνευμα μέσα στο νερό.   

    Ο συνολικός όγκος και των δύο υγρών μαζί είναι :                                    (1μ)                                                                                                                             

 
Α. 100ml      B. 98ml     Γ.  50ml       Δ. 102 ml 

                                                                                         

 

(ε) Να περιγράψετε σε μοριακό επίπεδο τι αλλαγές συμβαίνουν κατά τη 

μετατροπή του στερεού σε υγρό.                                                                 (3μ)       

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….                   

 

Οι εισηγητές:            Η Διευθύντρια  

 

Παπαφώτης Μιχάλης ……………………………….. 

 

Τσιάμπερλαιν Τζιωρτζίνα ……………………………         Συρίμη Χριστούλλα                                                                                 


