
  
ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗ    

  
1.1.  Ποιών  μεγεθών  μονάδες  είναι  οι  παρακάτω:  Ποιών μεγεθών μονάδες είναι οι παρακάτω:

αα))  sseecc      ββ))  NN      γγ))mm      δδ))mm22    εε))kkgg      σσττ))mm33    ζζ))kkgg//mm33            
  

2.2.  Να  δικαιολογήσετε  γιατί  οι  παρακάτω  προτάσεις  είναι  
λανθασμένες.  
Να δικαιολογήσετε γιατί οι παρακάτω προτάσεις είναι
λανθασμένες.
αα))ΣΣεε  μμιιαα  πποολλιικκήή  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  γγηηςς  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  --
228800οο  CC    
ββ))  ΥΥππάάρρχχεειι  ααέέρριιοο  ττοο  οοπποοίίοο  υυγγρροοπποοιιεείίττααιι  σσεε  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  --44οο  CC  
  

3.3.  Mια  ανοιξιάτικη  μέρα  στο  Ναύπλιο  η  θερμοκρασία  στις  8  το  πρωί  
ήταν  290Κ  και  στις  12  το  μεσημέρι  ήταν  29ο  C.  Πόση  είναι  η  
μεταβολή  της  θερμοκρασίας  σε  οC    και  πόση  σε  βαθμούς  Κ,  σ’  
αυτό  το  χρονικό  διάστημα;  Στη  συνέχεια  να  συγκρίνετε  τις  
μεταβολές  αυτές.  

Mια ανοιξιάτικη μέρα στο Ναύπλιο η θερμοκρασία στις 8 το πρωί
ήταν 290Κ και στις 12 το μεσημέρι ήταν 29ο C. Πόση είναι η
μεταβολή της θερμοκρασίας σε οC και πόση σε βαθμούς Κ, σ’
αυτό το χρονικό διάστημα; Στη συνέχεια να συγκρίνετε τις
μεταβολές αυτές.

  
4.4.  Πόση  θερμότητα  πρέπει  να  προσφέρουμε  σε  500g  ελαιόλαδου  για  

να  αυξηθεί  η  θερμοκρασία  του  από  20  οC    σε    40  οC  ;  Δίνεται  η    
Πόση θερμότητα πρέπει να προσφέρουμε σε 500g ελαιόλαδου για
να αυξηθεί η θερμοκρασία του από 20 οC σε 40 οC ; Δίνεται η
εειιδδιικκήή  θθεερρμμόόττηητταα  ττοουυ  εελλααιιόόλλααδδοουυ  22000000  jj//kkgg  οοCC              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.5.  Ποια  είδη  ανάκλησης  γνωρίζετε  και  πότε  συμβαίνει  το  κανένα  Ποια είδη ανάκλησης γνωρίζετε και πότε συμβαίνει το κανένα
  
  
6.6.  Σημειώστε  Σ  για  τις  σωστές    και  Λ  για  τις  λανθασμένες  προτάσεις  Σημειώστε Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες προτάσεις

αα))  ΤΤοο  φφωωςς  δδιιααδδίίδδεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττααχχύύττηητταα  σσεε  όόλλαα  τταα  δδιιααφφααννήή  
υυλλιικκάά  
ββ))  ΤΤοο  φφωωςς  σσττοο  κκεεννόό  δδιιααννύύεειι  330000..000000  μμέέττρραα  κκάάθθεε  δδεευυττεερρόόλλεεππττοο  
γγ))  ΤΤοο  έένναα  έέττοοςς  φφωωττόόςς  εείίννααιι  μμεεγγάάλληη  μμοοννάάδδαα  χχρρόόννοουυ  
δδ))  ΤΤοο  φφώώςς  δδιιααδδίίδδεεττααιι  γγρρηηγγοορρόόττεερραα  ααππόό  ττοονν  ήήχχοο  
εε))  ΤΤηηνν  ηημμέέρραα  οο  φφωωττιισσμμόόςς  ττοουυ  δδωωμμααττίίοουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηη  δδιιάάχχυυσσηη  ττοουυ  
φφωωττόόςς  
  

7.7.  Να  σχηματίσετε  γραφικά  τα  είδωλα  στις  παρακάτω  περιπτώσεις  Να σχηματίσετε γραφικά τα είδωλα στις παρακάτω περιπτώσεις
  
  
  
  
ΑΑ))                                                                                              ΒΒ))          
  

                  ..                                                                                                                              ..                                  ..    
  
ΕΕ  ΕΕ ΕΕ  



  
  
8.8.  Δύο  μικρά  ηλεκτρισμένα  αντικείμενα  βρίσκονται  σε  ορισμένη  

απόσταση  μεταξύ  τους.  Η  ηλεκτρική  δύναμη  που  ασκεί  το  ένα  στο  
άλλο  :  

Δύο μικρά ηλεκτρισμένα αντικείμενα βρίσκονται σε ορισμένη
απόσταση μεταξύ τους. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το ένα στο
άλλο :

αα))  ΑΑυυξξάάννεεττααιι  όότταανν  δδιιππλλαασσιιαασσττεείί  ττοο  φφοορρττίίοο  ττοουυ  εεννόόςς  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  
ββ))ΔΔεενν  μμεεττααββάάλλλλεεττααιι  όότταανν  δδιιππλλαασσιιαασσττοούύνν  τταα  φφοορρττίίαα  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο  
ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  
γγ))ΑΑυυξξάάννεεττααιι  όότταανν  δδιιππλλαασσιιαασσττεείί  ηη  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααππόόσστταασσηη  
δδ))ΥΥπποοδδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  όότταανν  δδιιππλλαασσιιαασσττεείί  ηη  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααππόόσστταασσηη  
ΣΣηημμεειιώώσσττεε  μμεε  ΣΣ  ττιιςς  σσωωσσττέέςς  κκααιι  μμεε  ΛΛ  ττιιςς  λλααννθθαασσμμέέννεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς  
  
  
9.9.  Τι  εκφράζει  η  πυκνότητα  του  υλικού  ενός  σώματος  και  πως  

υπολογίζεται.                                                      
Τι εκφράζει η πυκνότητα του υλικού ενός σώματος και πως
υπολογίζεται.

 

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


