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Θ έ µ α τ α  Γ ρ α π τ ώ ν  Α ν α κ ε φ α λ α ι ω τ ι κ ώ ν

Θέμα 1ον (Θερμότητα ή Θερμοκρασία)

Μια καλοκαιρινή µέρα βγάζουµε ένα µπουκαλάκι εµφιαλωµένου νερού από το ψυγείο. Μετά από λίγο το 
Αν το θερµόµετρο του ψυγείου δείχνει 10
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα κάθε πρότασης

α) Η θερµότητα του νερού όταν το βγάζουµε από το ψυγείο είναι 10
β) Η θερµοκρασία του νερού όταν το βγάζουµε από το ψυγείο είναι 10
γ) Έχουµε ροή θερµότητας από το δωµάτιο στο νερό.
δ) Έχουµε ροή θερµότητας από το νερό στο δωµάτιο.
ε) Έχουµε ροή θερµοκρασίας από το νερό στο
στ) Έχουµε ροή θερµοκρασίας από το 

Θέμα 2ον (Ο Νεύτωνας και το καπέλο

α) Ο Νεύτωνας τον 17ο αιώνα διατύπωσε µια σειρά από νόµους µε τους οποίους ερµηνεύουµε ακόµη και σήµερα πολλά 
από τα φαινόµενα που συµβαίνουν γύρω µας. Ο πρώτος από αυτούς τους Νόµους φαίνεται ελλιπής στο παρακάτω 
κείµενο. Συµπληρώστε εσείς αυτά τα κενά στο γραπτός σας.
«Η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κ
νητικής τους κατάστασης λέγεται ………………… Ένα σώµα συνεχίζει να π
ραµένει ………………… ή να κινείται ευθύγραµµα και ………………… εφόσον η 
συνολική δύναµη που ασκείται επάνω του είναι µηδενική. Η µάζα είναι τ
µέτρο της ………………… ενός σώµατος.»

β) O Κύριος του διπλανού σχήµατος µόλις που αντιλήφθηκε τον γκρεµό και 
πάτησε έγκαιρα τα φρένα! Το καπέλο όµως  δεν τα κατάφερε. Εξηγήσετε 
(χρησιµοποιώντας τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα) γιατί το καπέλο «πετ
χτηκε» µπροστά. 

Θέμα 3ον (Το Σαραβαλάκι) 

Ένα «Σαραβαλάκι» κάνει µια προσπάθεια να κινηθεί γρήγορα. Με µια φωτογραφική µηχανή καταφέραµε να αποτυπώσο
µε την θέση του πάνω σε έναν ευθύγραµµο δρόµο, τραβώντας µια φωτογραφία κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Μόλις το 
τοκίνητο πέρασε από το δέντρο τραβήξαµε την πρώτη φωτογραφία και αρχίσαµε να χρονοµετρούµε την κίνησή του.
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α) Σε ποια θέση βρίσκεται  το αυτοκίνητο µ
β) Πόσος χρόνος πέρασε για να µετατοπιστεί το α
γ) Πόσο µετατοπίστηκε από τον φοίνικα µέχρι την καρό σηµαία
δ) Να υπολογίσετε το πόσο γρήγορα κινείται το αυτοκίνητο.
ε) Πώς θα χαρακτηρίζατε το είδος της κίνησης του αυτοκινήτου; Τι σας οδήγησε σε αυτό το 

Θέμα 4ον (Ενέργεια) 

Ένας παίκτης του µπάσκετ κρατά µια µπάλα στα χέρια του. Λόγω του ιδρώτα όµως η µπάλα γλιστρά από τα χέρια του και 
αρχίζει να πέφτει. H µπάλα έχει βάρος W=20
θέσουµε ότι δεν υπάρχουν δυνάµεις που αντισ
α) Τι είδους ενέργεια έχει η µπάλα όταν την κρατούσε ο παίκτης;
β) Να υπολογίσετε την παραπάνω ενέργεια.
γ) Σε ποια µορφή µετατράπηκε η αρχική ενέργεια της µπάλας
δ) Να υπολογίσετε την παραπάνω ενέργεια.
 

Φυσική Β Γυµνασίου 
Α ν α κ ε φ α λ α ι ω τ ι κ ώ ν  Ε ξ ε τ ά σ ε ω ν  Μ α ΐ ο υ  –  

(Θερμότητα ή Θερμοκρασία) 

Μια καλοκαιρινή µέρα βγάζουµε ένα µπουκαλάκι εµφιαλωµένου νερού από το ψυγείο. Μετά από λίγο το 
θερµόµετρο του ψυγείου δείχνει 100C χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στο γραπτό σας τη λέξη 

δίπλα στο γράµµα κάθε πρότασης. 

Η θερµότητα του νερού όταν το βγάζουµε από το ψυγείο είναι 100C. 
Η θερµοκρασία του νερού όταν το βγάζουµε από το ψυγείο είναι 100C. 

δωµάτιο στο νερό. 
Έχουµε ροή θερµότητας από το νερό στο δωµάτιο. 

οή θερµοκρασίας από το νερό στο δωµάτιο. 
 δωµάτιο στο νερό. 

καπέλο) 

αιώνα διατύπωσε µια σειρά από νόµους µε τους οποίους ερµηνεύουµε ακόµη και σήµερα πολλά 
από τα φαινόµενα που συµβαίνουν γύρω µας. Ο πρώτος από αυτούς τους Νόµους φαίνεται ελλιπής στο παρακάτω 

αυτά τα κενά στο γραπτός σας. 
η των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της κι-

νητικής τους κατάστασης λέγεται ………………… Ένα σώµα συνεχίζει να πα-
ραµένει ………………… ή να κινείται ευθύγραµµα και ………………… εφόσον η 
συνολική δύναµη που ασκείται επάνω του είναι µηδενική. Η µάζα είναι το 
µέτρο της ………………… ενός σώµατος.» 

Κύριος του διπλανού σχήµατος µόλις που αντιλήφθηκε τον γκρεµό και 
πάτησε έγκαιρα τα φρένα! Το καπέλο όµως  δεν τα κατάφερε. Εξηγήσετε 
(χρησιµοποιώντας τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα) γιατί το καπέλο «πετά-

Ένα «Σαραβαλάκι» κάνει µια προσπάθεια να κινηθεί γρήγορα. Με µια φωτογραφική µηχανή καταφέραµε να αποτυπώσο
µε την θέση του πάνω σε έναν ευθύγραµµο δρόµο, τραβώντας µια φωτογραφία κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Μόλις το 

πέρασε από το δέντρο τραβήξαµε την πρώτη φωτογραφία και αρχίσαµε να χρονοµετρούµε την κίνησή του.
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Σε ποια θέση βρίσκεται  το αυτοκίνητο µας όταν το χρονόµετρο δείχνει 5 s; 
Πόσος χρόνος πέρασε για να µετατοπιστεί το αυτοκίνητο από τον φοίνικα µέχρι την καρό σηµαία
Πόσο µετατοπίστηκε από τον φοίνικα µέχρι την καρό σηµαία; 

το πόσο γρήγορα κινείται το αυτοκίνητο. 
Πώς θα χαρακτηρίζατε το είδος της κίνησης του αυτοκινήτου; Τι σας οδήγησε σε αυτό το 

Ένας παίκτης του µπάσκετ κρατά µια µπάλα στα χέρια του. Λόγω του ιδρώτα όµως η µπάλα γλιστρά από τα χέρια του και 
=20N και ο παίκτης την κρατούσε σε ύψος h=1,5m

ότι δεν υπάρχουν δυνάµεις που αντιστέκονται στην κίνηση της µπάλας 
άλα όταν την κρατούσε ο παίκτης; 

την παραπάνω ενέργεια. 
Σε ποια µορφή µετατράπηκε η αρχική ενέργεια της µπάλας λίγο πριν χτυπήσει στο παρκέ;

την παραπάνω ενέργεια. 

ΜΑΘΗΜΑ    

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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Μια καλοκαιρινή µέρα βγάζουµε ένα µπουκαλάκι εµφιαλωµένου νερού από το ψυγείο. Μετά από λίγο το νερό ζεσταίνεται. 
ις γράφοντας στο γραπτό σας τη λέξη 

αιώνα διατύπωσε µια σειρά από νόµους µε τους οποίους ερµηνεύουµε ακόµη και σήµερα πολλά 
από τα φαινόµενα που συµβαίνουν γύρω µας. Ο πρώτος από αυτούς τους Νόµους φαίνεται ελλιπής στο παρακάτω 

Ένα «Σαραβαλάκι» κάνει µια προσπάθεια να κινηθεί γρήγορα. Με µια φωτογραφική µηχανή καταφέραµε να αποτυπώσου-
µε την θέση του πάνω σε έναν ευθύγραµµο δρόµο, τραβώντας µια φωτογραφία κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Μόλις το αυ-

πέρασε από το δέντρο τραβήξαµε την πρώτη φωτογραφία και αρχίσαµε να χρονοµετρούµε την κίνησή του. 
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υτοκίνητο από τον φοίνικα µέχρι την καρό σηµαία; 

Πώς θα χαρακτηρίζατε το είδος της κίνησης του αυτοκινήτου; Τι σας οδήγησε σε αυτό το συµπέρασµα; 

Ένας παίκτης του µπάσκετ κρατά µια µπάλα στα χέρια του. Λόγω του ιδρώτα όµως η µπάλα γλιστρά από τα χέρια του και 
m πάνω από το παρκέ. Αν υπο-

λίγο πριν χτυπήσει στο παρκέ; 
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Θέμα 5ον (Οι επιστήμονες επιμένουν Kelvin) 

α) Ένα θερµόµετρο δείχνει 270C. Να µετατρέψετε αυτήν την θερµοκρασία σε βαθµούς Kelvin (K). 
β) Να υπολογίσετε το ποσό της θερµότητας που πρέπει να δοθεί σε 2Kg νερού έτσι ώστε να αυξηθεί η θερµοκρασία του 

από τους 150C στους 350C. ∆ίνεται η ειδική θερµότητα του νερού 4200J/Kg0C. 

Θέμα 6ον (Το κιβώτιο και οι Δυνάμεις) 

Ο Νίκος και ο Γιώργος σπρώχνουν ένα κιβώτιο πάνω σε µια πίστα πάγου. Ο Νίκος ασκεί δύναµη F1=200N ενώ ο Γιώργος 
F2=100N. 
α) Σχεδιάστε στο γραπτό σας και υπολογίστε αναλυτικά µε ποια δύναµη (Fολ) πρέπει να σπρώξει ο Βαγγέλης το ίδιο κι-

βώτιο για να κινηθεί αυτό µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  
β) Ο ∆ηµήτρης σπρώχνει και αυτός το ίδιο κιβώτιο µε ακριβώς την ίδια δύναµη που ασκεί ο Βαγγέλης αλλά αυτήν την 

φορά το κιβώτιο βρίσκεται πάνω σε χωµάτινο δρόµο. Παρά την έντονη προσπάθειά του δεν καταφέρνει να κινήσει το 
κιβώτιο. Ποια δύναµη δυσκολεύει τον ∆ηµήτρη. Σχεδιάστε και υπολογίστε αυτήν την δύναµη. 

F1

F2

Ποιά 
δύναµη 
να βάλω?

∆ύσκολα 
τα πράγµατα

Νίκος και Γιώργος
Βαγγέλης ∆ηµήτρης

 

Θέμα 7ον (Σχήματα και Λέξεις) 

α) Πότε µια κίνηση ονοµάζεται ευθύγραµµη οµαλή; 
β) Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα µας πληροφορεί ότι ένα σώµα είναι ακίνη-

το και ποιο ότι έχουµε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση; 
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 (I) (II) (ΙΙΙ) 
γ) Σχεδιάστε το διάγραµµα θέσης χρόνου σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 

Θέμα 8ον (Μονάδες Μέτρησης) 

Να γράψετε στο γραπτό σας το φυσικό µέγεθος και δίπλα την µονάδα µέτρησής του στο SI 

Φυσικό µέγεθος Μονάδα µέτρησης στο SI 
Ταχύτητα K 
Ενέργεια m/s 
∆ύναµη Kg/m3 

Πυκνότητα N 
Θερµοκρασία m 

θέση J 

Θέμα 9ον (Ελαφριά και Βαριά υλικά) 

Όλοι µας γνωρίζουµε ότι το ξύλο είναι πιο «ελαφρύ υλικό» από ότι ο σίδηρος. Για να διακρίνουµε αυτήν την διαφορά 
στην Φυσική χρησιµοποιούµε την έννοια της πυκνότητας. Ο σίδηρος έχει πυκνότητα 8g/cm3 ενώ το ξύλο έχει πυκνότητα 
0,7g/cm3. Άλλα υλικά έχουν διαφορετικές πυκνότητες. Το αλουµίνιο πχ έχει πυκνότητα 2,5g/cm3  
α) Ποιο είναι πιο ελαφρύ υλικό, το αλουµίνιο ή ο σίδηρος και γιατί; 
β) Αν έχουµε µια µικρή σιδερένια σφαίρα και έναν ξύλινο κύβο τι θα πρέπει να γνωρίζετε για να µπορείτε µε σιγουριά να 

πείτε πιο από τα δύο αντικείµενα έχει µεγαλύτερη µάζα;  
γ) Να υπολογίσετε την µάζα µιας γοµολάστιχας διαστάσεων 1cm x 5cm x 2cm αν αυτή ήταν σιδερένια;  
 

Ν α  α π α ν τ ή σ ε τ ε  σ ε  έ ξ ι  ( 6 )  θ έ μ α τ α ,  Κ α λ ή  ε π ι τ υ χ ί α  

 Ο ∆ιευθυντής Οι Εισηγητές 
 
 
 
 
  ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 


