
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

Α΄ Γυμνασίου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/02/ 2022           

ΘΕΜΑ Α 

Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία βαθμονομούμε ένα θερμόμετρο. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Β 

Κρεμάμε σε ένα κατακόρυφο ελατήριο, που είναι στερεωμένο στη μία άκρη, διάφορες 
μάζες και παίρνουμε τις εξής τιμές. 

Μάζα (g) Επιμήκυνση (cm) 
0 0 
5 2 
10 4 
15 6 
20 8 

Να κατασκευάσετε το διάγραμμα μάζα-επιμήκυσνη. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Γ 

Θερμάναμε μία ποσότητα νερού και 
μετρώντας τη θερμοκρασία του 
κατασκευάσαμε το διπλανό διάγραμμα 
στο οποίο απεικονίζεται η εξέλιξη της 
θερμοκρασίας του νερού σε σχέση με το 

Μarie Curie 

Βραβείο Nobel  
Φυσικής (1903)  
και βραβείο Nobel 
Χημείας (1911) 
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χρόνο. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Γ1. Σε ποιο χρονικό διάστημα παρατηρείται η μετατροπή του πάγου (στερεό) σε νερό        
(υγρό); 

Γ2. Σε ποιο χρονικό διάστημα παρατηρείται η μετατροπή του νερού (υγρό) σε υδρατμούς 
(αέριο); 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Πότε δύο σώματα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία; 

Μονάδες 10 

Δ2. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να 
μετρήσουμε τη θερμοκρασία ενός σώματος με ένα θερμόμετρο; 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Ε 

Ε1. Διαθέτουμε ένα δοχείο Α με νερό θερμοκρασίας 40οC και ένα δοχείο Β 
θερμοκρασίας 70οC. Αναμιγνύουμε το περιεχόμενο των δύο δοχειών και επέρχεται 
θερμική ισορροπία.  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας 
στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ για τις σωστές 
προτάσεις και το γράμμα Λ για τις λανθασμάνες. 

α. Η θερμοκρασία ισορροπίας μπορεί να είναι 30οC. 
β. Η θερμοκρασία ισορροπίας μπορεί να είναι 45οC. 
γ. Το νερό του δοχείου Α απέβαλε θερμότητα κατά την ανάμιξή του με το νερό του 

δοχείου Β. 
δ. Το νερό του δοχείου Α απορρόφησε θερμότητα κατά την ανάμιξή του με το νερό 

του δοχείου Β. 
Μονάδες 10 

Ε2. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η 
θερμοκρασία δύο σωμάτων που φέραμε σε θερμική 
επαφή σε συνάρτηση με το χρόνο. Να απαντήσετε τις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Από ποιο σώμα προς ποιο μεταφέρεται 
θερμότητα; 
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β. Ποια είναι η θερμοκρασία των σωμάτων όταν βραθούν σε θερμική ισορροπία; 
γ. Για πόσο χρονικό διάστημα έχουμε μεταφορά θερμότητας; 

Μονάδες 20 
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