
 

 

Ενδεικτικά Θζματα  
των Πανελλήνιων Διαγωνιςμών Φυςικήσ «Αριςτοτζλησ» 2017 

για όλες τις τάξεις του Γυμναςίου  
 

Τα θζματα ζχουν επιλεγεί από την πληθώρα θεμάτων παλαιότερων Διαγωνιςμών που 

είναι αναρτημζνα ςτον διαδικτυακό τόπο και ζχουν δημιουργηθεί από μζλη τησ 

Εταιρείασ Φυςικήσ. Τα θζματα ςυνοδεφονται από τισ λφςεισ τουσ και ζχουν το γνωςτό 

υδατογράφημα με το λογότυπο του παραπάνω διαδικτυακοφ τόπου.  

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Μαζεηέο ηεο Α’ ηάμεο ελόο Γπκλαζίνπ πεηξακαηίδνληαη κε κηα ζπκπαγή ζθαίξα (κπάια) από 

ζθιεξό ιάζηηρν γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ δηάθνξα θπζηθά κεγέζε, όπσο κήθνο, 

ρξόλν, κάδα ή βάξνο …, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα θαηάιιεια πιηθά πεηξακαηηζκνύ θαη 

όξγαλα κέηξεζεο.  

 

Θέμα 1ο – Πειραματικό  

 

Οη καζεηέο έρνληαο ππόςε ηνπο ηνλ ηξόπν πνπ κεηξάκε ην κήθνο νδώλ κε έλα 

πξόρεηξν «νδόκεηξν», όπσο ζηε δηπιαλή κηθξή εηθόλα (όπνπ ρξεζηκνπνηνύκε 

ηνλ ηξνρό ελόο πνδειάηνπ ηνπ νπνίνπ έρνπκε κεηξήζεη ηελ πεξηθέξεηα), 

ζέινπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζθαίξα λα κεηξήζνπλ ην κήθνο ηεο ζηδεξνηξνρηάο 

ελόο κηθξνύ παηδηθνύ ηξέλνπ πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη πάλσ ζε έλα ζξαλίν, 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.1.  

 

 

Γη’ απηό ζρεδηάδνπλ κε καξθαδόξν 

έλαλ θύθιν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

ζθαίξαο, όπσο ζηελ εηθόλα 1.1.  

Σηε ζπλέρεηα ρσξίδνπλ ηνλ θύθιν ζε 

10 ίζα κέξε ζεκεηώλνληαο θάζεηεο 

κηθξέο γξακκέο θαηά κήθνο ηνπ.  

Μεηά ρσξίδνπλ ην θάζε έλα από απηά 

ζε 10 κηθξόηεξα κέξε, ζεκεηώλνληαο 

κηθξόηεξεο γξακκέο, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ ίδηα εηθόλα.  

 

 

 



 

 

Καζέλα από ηα 10 κεγαιύηεξα ίζα κέξε νη καζεηέο ην ρξεζηκνπνηνύλ σο 

κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο θαη ην νλνκάδνπλ δεθαηόγξακκν (δγ). 

Φξεζηκνπνηώληαο σο κέηξν ηε ζθαίξα, δέθα καζεηέο, ν έλαο κεηά ηνλ 

άιινλ, κεηξνύλ ην κήθνο ηεο ζηδεξνηξνρηάο από ην ζεκείν Α έσο ην 

ζεκείν Β θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηηκέο πνπ κεηξνύλ ζηνλ δηπιαλό πίλαθα. 

 

Υπνιόγηζε ηε κέζε ηηκή ηνπ κήθνπο ηεο ζηδεξνηξνρηάο ΑΒ θαη 

θαηάγξαςέ ηε ζηνλ δηπιαλό πίλαθα:  

 

Με πνηνλ ηξόπν λνκίδεηο όηη νη καζεηέο κέηξεζαλ ην κήθνο ηεο 

ζηδεξνηξνρηάο ΑΒ;  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oη καζεηέο έρνπλ επίζεο κεηξήζεη ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ζθαίξαο κε ηε κεηξνηαηλία πνπ 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.1. Αλ ην έρνπλ βξεη 15 εθαηνζηόκεηξα (εθ), ππνιόγηζε ην κήθνο ηεο 

ηξνρηάο ΑΒ ζε εθαηνζηόκεηξα (εθ), εμεγώληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έθαλεο ηνλ ππνινγηζκό:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Πνηα είλαη ε ζρέζε δεθαηόγξακκνπ (δγ) θαη εθαηνζηόκεηξνπ (εθ);  

1 δγ = ……… εθ 

 

Με πνηνλ ηξόπν ή κε πνηνπο ηξόπνπο λνκίδεηο όηη νη καζεηέο κέηξεζαλ ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο 

ηεο ζθαίξαο κε ηε κεηξνηαηλία πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.1;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

κέηξεζε 
κήθνο ΑΒ 

(ζε δγ) 

1ε 99,8 

2ε 100,1 

3ε 99,9 

4ε 100,0 

5ε 100,1 

6ε 99,8 

7ε 100,0 

8ε 99,9 

9ε 100,2 

10ε 100,2 

άζξνηζκα 

(ζε δγ) 
 ………… 

κέζε ηηκή 

ΑΒ (ζε δγ) 
………… 



 

 

 

Θέμα 2ο – Πειραματικό  

Οη καζεηέο ηνπνζεηνύλ ηε ζθαίξα ζην ζεκείν Μ ηεο 

ζηδεξνηξνρηάο πνπ είλαη ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο από 

ην   Α ζην Β, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.1, θαη ηελ 

αθήλνπλ λα θπιήζεη κέρξη ην Β. Μεηξνύλ ηνλ ρξόλν 

θαη ηνλ θαηαγξάθνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Δπαλαιακβάλνπλ ηε κέηξεζε άιιεο 9 θνξέο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηηο ηηκέο. 

Υπνιόγηζε ηε κέζε ηηκή ηνπ ρξόλνπ ζε δεπηεξόιεπηα 

(s) θαη γξάςε ηε ζηνλ πίλαθα, θξαηώληαο όζα 

δεθαδηθά ςεθία λνκίδεηο:    

 

 

Με πνην ξνιόη από απηά πνπ εηθνλίδνληαη παξαθάησ λνκίδεηο όηη νη 

καζεηέο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ θάλεη απηέο ηηο κεηξήζεηο; 

Σεκείσζε ηελ επηινγή ζνπ κε    ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη:  

 

Γηθαηνιόγεζε ηελ επηινγή ζνπ: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Τη λνκίδεηο όηη ζα ππνινγίζνπλ νη καζεηέο αλ δηαηξέζνπλ ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηεο ζθαίξαο 

από ην ζεκείν Μ ζην ζεκείν Β ηεο ζηδεξνηξνρηάο κε ηελ ηηκή ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα 

θπιήζεη ε ζθαίξα από ην Μ ζην Β;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δίλαη ε ηηκή απηνύ ηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο ζηαζεξή ή όρη ζε όιε ηε δηαδξνκή ΜΒ; Δμήγεζε.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

κέηξεζε 
ρξόλνο 

(ζε s) 

1ε 1,20 

2ε 1,23 

3ε 1,18 

4ε 1,21 

5ε 1,22 

6ε 1,18 

7ε 1,20 

8ε 1,21 

9ε 1,22 

10ε 1,18 

άζξνηζκα  

(ζε s) 
 ……… 

κέζε ηηκή 

ρξόλνπ (ζε s) 
……… 

    

 

                             



 

 

Θεώξεζε όηη ε ζθαίξα βξίζθεηαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

ζην ζεκείν Ε ηεο ζηδεξνηξνρηάο. Αλ νη καζεηέο ζύξνπλ 

ηηο επζείεο γξακκέο ΕΝ, ΝΦ θαη ΝΥ πνπ θαίλνληαη ζηελ 

εηθόλα 2.2 θαη κεηξήζνπλ ηα κήθε απηώλ ησλ επζεηώλ, ηη 

λνκίδεηο όηη κπνξνύλ κε απηά ηα κήθε λα πξνζδηνξίζνπλ;   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Θέμα 3ο – Πειραματικό  

Οη καζεηέο, ζηε ζπλέρεηα, κεηξνύλ ηε δηάκεηξν ηεο ζθαίξαο ζε εθαηνζηόκεηξα (εθ), πξώηα ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πεξίπνπ 20 0C) θαη κεηά ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ 

(100 0C), αθνύ ηε ζεξκάλνπλ κέζα ζε λεξό πνπ βξάδεη θαη πξνζέρνληαο λα πηάλνπλ ηε ζεξκή 

ζθαίξα κε ζεξκνκνλσηηθά γάληηα.  

Τηο ηηκέο ησλ κεηξήζεώλ ηνπο ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο νη καζεηέο ηηο θαηέγξαςαλ ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ρσξίο λα θαηαγξάςνπλ πνηα ηηκή αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη πνηα 

ηηκή αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ. Σπκπιήξσζε ζηνλ πίλαθα πνηα 

ζεξκνθξαζία λνκίδεηο όηη αληηζηνηρεί ζε θάζε κέηξεζε:  

 

 

 

 

 

Γηθαηνιόγεζε ηελ επηινγή ζνπ: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Με πνηνλ από ηνπο ηξόπνπο ή όξγαλα πνπ εηθνλίδνληαη παξαθάησ λνκίδεηο όηη νη καζεηέο είλαη 

δπλαηόλ λα έρνπλ θάλεη απηέο ηηο κεηξήζεηο ηεο δηακέηξνπ ηεο ζθαίξαο; Σεκείσζε ηελ επηινγή 

ζνπ κε  ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη. 

 

    

    

δηάκεηξνο ζε ζεξκνθξαζία 

………………………………… 

δηάκεηξνο ζε ζεξκνθξαζία 

………………………………… 

4,267 εθ 4,281 εθ 

 



 

 

 

 

Γηθαηνιόγεζε ηελ επηινγή ζνπ:   ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θέμα 4ο – Θεωρητικό  

Οη καζεηέο, ηέινο, κεηξνύλ ηε κάδα ηεο ζθαίξαο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ηε κάδα ηεο 

ζθαίξαο ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ.  

Ννκίδεηο όηη βξήθαλ ηε κάδα ηεο ζθαίξαο ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ κηθξόηεξε, ίζε ή 

κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηεο ζθαίξαο ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γηθαηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ κε αλαθνξά ζηα κόξηα ηνπ πιηθνύ ηεο ζθαίξαο, πεξηγξάθνληαο 

θαη ζρεδηάδνληαο ζηηγκηόηππα ησλ ζέζεσλ θαη ησλ θηλήζεώλ ηνπο ζηηο δύν ζεξκνθξαζίεο.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        
 

ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ 

 



 

 

 

Ενδεικηικές Απανηήζεις 

Οι παρακάηω προηεινόμενες απανηήζεις είναι ενδεικηικές και με κανέναν ηρόπο δεν είναι δσναηόν να 

θεωρηθούν ως μοναδικές ή δεζμεσηικές. Οποιεζδήποηε άλλες ζωζηές εναλλακηικές ή 

ζσμπληρωμαηικές απανηήζεις είναι αποδεκηές. 

 

Μαζεηέο ηεο Α’ ηάμεο ελόο Γπκλαζίνπ πεηξακαηίδνληαη κε κηα ζπκπαγή ζθαίξα (κπάια) από 

ζθιεξό ιάζηηρν γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ δηάθνξα θπζηθά κεγέζε, όπσο κήθνο, 

ρξόλν, κάδα ή βάξνο …, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα θαηάιιεια πιηθά πεηξακαηηζκνύ θαη 

όξγαλα κέηξεζεο.  

Θέμα 1ο – Πειραματικό  

Οη καζεηέο έρνληαο ππόςε ηνπο ηνλ ηξόπν πνπ κεηξάκε ην κήθνο νδώλ κε έλα 

πξόρεηξν «νδόκεηξν», όπσο ζηε δηπιαλή κηθξή εηθόλα (όπνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ 

ηξνρό ελόο πνδειάηνπ ηνπ νπνίνπ έρνπκε κεηξήζεη ηελ πεξηθέξεηα), ζέινπλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζθαίξα λα κεηξήζνπλ ην κήθνο ηεο ζηδεξνηξνρηάο ελόο κηθξνύ 

παηδηθνύ ηξέλνπ πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη πάλσ ζε έλα ζξαλίν, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 1.1.  

Γη’ απηό ζρεδηάδνπλ κε καξθαδόξν έλαλ θύθιν ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο ζθαίξαο, όπσο ζηελ εηθόλα 1.1.  

Σηε ζπλέρεηα ρσξίδνπλ ηνλ θύθιν ζε 10 ίζα κέξε 

ζεκεηώλνληαο θάζεηεο κηθξέο γξακκέο θαηά κήθνο ηνπ.  

Μεηά ρσξίδνπλ ην θάζε έλα από απηά ζε 10 κηθξόηεξα 

κέξε, ζεκεηώλνληαο κηθξόηεξεο γξακκέο, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ ίδηα εηθόλα.  

Καζέλα από ηα 10 κεγαιύηεξα ίζα κέξε νη καζεηέο ην 

ρξεζηκνπνηνύλ σο κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο θαη ην νλνκάδνπλ 

δεθαηόγξακκν (δγ). 

Φξεζηκνπνηώληαο σο κέηξν ηε ζθαίξα, δέθα καζεηέο, ν έλαο κεηά ηνλ 

άιινλ, κεηξνύλ ην κήθνο ηεο ζηδεξνηξνρηάο από ην ζεκείν Α έσο ην 

ζεκείν Β θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηηκέο πνπ κεηξνύλ ζηνλ δηπιαλό πίλαθα. 

 

Υπνιόγηζε ηε κέζε ηηκή ηνπ κήθνπο ηεο ζηδεξνηξνρηάο ΑΒ θαη 

θαηάγξαςέ ηε ζηνλ δηπιαλό πίλαθα:  

 

Με πνηνλ ηξόπν λνκίδεηο όηη νη καζεηέο κέηξεζαλ ην κήθνο ηεο 

ζηδεξνηξνρηάο ΑΒ;  

… Ο θάζε καζεηήο, θπιώληαο κε ηα δάρηπιά ηνπ ηε ζθαίξα από 

ην ζεκείν Α έσο ην ζεκείν Β, κέηξεζε πόζεο πιήξεηο πεξηζηξνθέο 

έθαλε ε ζθαίξα θαη πνιιαπιαζίαζε κε ην 10 δγ, γηαηί ηόζν είλαη 

ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ζθαίξαο ζε δγ. Μεηά πξόζζεζε ηα 

δγ θαη ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπο πνπ κέηξεζε επηπιένλ γηα λα θζάζεη ε ζθαίξα ζην ζεκείν Β. 

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

κέηξεζε 
κήθνο ΑΒ 

(ζε δγ) 

1ε 99,8 

2ε 100,1 

3ε 99,9 

4ε 100,0 

5ε 100,1 

6ε 99,8 

7ε 100,0 

8ε 99,9 

9ε 100,2 

10ε 100,2 

άζξνηζκα 

(ζε δγ) 
…1000,0… 

κέζε ηηκή 

ΑΒ (ζε δγ) 
…100,0… 



 

 

Oη καζεηέο έρνπλ επίζεο κεηξήζεη ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ζθαίξαο κε ηε κεηξνηαηλία πνπ 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.1. Αλ ην έρνπλ βξεη 15 εθαηνζηόκεηξα (εθ), ππνιόγηζε ην κήθνο ηεο 

ηξνρηάο ΑΒ ζε εθαηνζηόκεηξα (εθ), εμεγώληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έθαλεο ηνλ ππνινγηζκό:   

…  Τα 10 δγ αληηζηνηρνύλ ζε 15 εθ ……………………………………………………………………………………… 

…  Τα 100 δγ αληηζηνηρνύλ ζε x εθ ……
   10

100
15x 

   
άξα  κήθνο ΑΒ = 150 εθ 

(είναι αποδεκηός και οποιοζδήποηε άλλος ζωζηός ηρόπος σπολογιζμού) 

Πνηα είλαη ε ζρέζε δεθαηόγξακκνπ (δγ) θαη εθαηνζηόκεηξνπ (εθ);  

1 δγ = … 1,5 … εθ 

Με πνηνλ ηξόπν ή κε πνηνπο ηξόπνπο λνκίδεηο όηη νη καζεηέο κέηξεζαλ ην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο 

ηεο ζθαίξαο κε ηε κεηξνηαηλία πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.1;  

… Δίηε ηπιίγνληαο ηε κεηξνηαηλία γύξσ από ηελ πεξηθέξεηα ηεο ζθαίξαο είηε θπιώληαο ηε 

ζθαίξα πάλσ ζηε κεηξνηαηλία θαη κεηξώληαο ηα εθαηνζηόκεηξα έσο όηνπ ε ζθαίξα θάλεη 

κηα πιήξε πεξηζηξνθή πάλσ ζηε κεηξνηαηλία. …………………………………………………………………….. 

 

Θέμα 2ο – Πειραματικό  

Οη καζεηέο ηνπνζεηνύλ ηε ζθαίξα ζην ζεκείν Μ ηεο 

ζηδεξνηξνρηάο πνπ είλαη ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο από ην   Α ζην 

Β, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.1, θαη ηελ αθήλνπλ λα θπιήζεη 

κέρξη ην Β. Μεηξνύλ ηνλ ρξόλν θαη ηνλ θαηαγξάθνπλ ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Δπαλαιακβάλνπλ ηε κέηξεζε άιιεο 9 θνξέο 

θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηηκέο. 

Υπνιόγηζε ηε κέζε ηηκή ηνπ ρξόλνπ ζε δεπηεξόιεπηα (s) θαη 

γξάςε ηε ζηνλ πίλαθα, θξαηώληαο όζα δεθαδηθά ςεθία 

λνκίδεηο:    

Με πνην ξνιόη από απηά πνπ εηθνλίδνληαη παξαθάησ λνκίδεηο όηη νη 

καζεηέο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ θάλεη απηέο ηηο κεηξήζεηο; 

Σεκείσζε ηελ επηινγή ζνπ κε    ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη:  

Γηθαηνιόγεζε ηελ επηινγή ζνπ: … Μόλν ην ςεθηαθό ξνιόη 

κεηξάεη ηνλ ρξόλν κε αθξίβεηα εθαηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

όπσο κέηξεζαλ ηνλ ρξόλν νη καζεηέο. …………………………………… 

 

 

κέηξεζε 
ρξόλνο 

(ζε s) 

1ε 1,20 

2ε 1,23 

3ε 1,18 

4ε 1,21 

5ε 1,22 

6ε 1,18 

7ε 1,20 

8ε 1,21 

9ε 1,22 

10ε 1,18 

άζξνηζκα  

(ζε s) 
 12,03 

κέζε ηηκή 

ρξόλνπ (ζε s) 
1,20 

    

 

                             



 

 

 

Τη λνκίδεηο όηη ζα ππνινγίζνπλ νη καζεηέο αλ δηαηξέζνπλ ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηεο ζθαίξαο 

από ην ζεκείν Μ ζην ζεκείν Β ηεο ζηδεξνηξνρηάο κε ηελ ηηκή ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα 

θπιήζεη ε ζθαίξα από ην Μ ζην Β;  

… Θα ππνινγίζνπλ ηνλ ξπζκό σο πξνο ηνλ ρξόλν κε ηνλ νπνίν ε ζθαίξα θαζώο θηλείηαη 

αιιάδεη ζέζε, ζα ππνινγίζνπλ δειαδή ηελ ηαρύηεηά ηεο. ………………………………………………… 

Δίλαη ε ηηκή απηνύ ηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο ζηαζεξή ή όρη ζε όιε ηε δηαδξνκή ΜΒ; Δμήγεζε.  

… Όρη, γηαηί ε ζθαίξα ζα θπιάεη κε δηαξθώο γξεγνξόηεξν ξπζκό, άξα ε ηαρύηεηά ηεο δελ 

ζα είλαη ζηαζεξή αιιά απμάλεηαη.  ……………………………………………………………………………………… 

Θεώξεζε όηη ε ζθαίξα βξίζθεηαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην 

ζεκείν Ε ηεο ζηδεξνηξνρηάο. Αλ νη καζεηέο ζύξνπλ ηηο επζείεο 

γξακκέο ΕΝ, ΝΦ θαη ΝΥ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2.2 θαη 

κεηξήζνπλ ηα κήθε απηώλ ησλ επζεηώλ, ηη λνκίδεηο όηη κπνξνύλ 

κε απηά ηα κήθε λα πξνζδηνξίζνπλ;   

… Μπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ζην ρώξν ηνπ 

ζεκείνπ Ε, ζην νπνίν βξίζθεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ε ζθαίξα επάλσ από ην ζξαλίν. ………………………… 

 

Θέμα 3ο – Πειραματικό  

Οη καζεηέο, ζηε ζπλέρεηα, κεηξνύλ ηε δηάκεηξν ηεο ζθαίξαο ζε εθαηνζηόκεηξα (εθ), πξώηα ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πεξίπνπ 20 0C) θαη κεηά ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ 

(100 0C), αθνύ ηε ζεξκάλνπλ κέζα ζε λεξό πνπ βξάδεη θαη πξνζέρνληαο λα πηάλνπλ ηε ζεξκή 

ζθαίξα κε ζεξκνκνλσηηθά γάληηα.  

Τηο ηηκέο ησλ κεηξήζεώλ ηνπο ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο νη καζεηέο ηηο θαηέγξαςαλ ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ρσξίο λα θαηαγξάςνπλ πνηα ηηκή αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη πνηα 

ηηκή αληηζηνηρεί ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ. Σπκπιήξσζε ζηνλ πίλαθα πνηα 

ζεξκνθξαζία λνκίδεηο όηη αληηζηνηρεί ζε θάζε κέηξεζε:  

 

 

 

 

Γηθαηνιόγεζε ηελ επηινγή ζνπ: … Σε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πξέπεη ε δηάκεηξνο ηεο ζθαίξαο 

λα απμεζεί, ιόγσ δηαζηνιήο ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο ηεο, όπσο ζπκβαίλεη ζε όια ζρεδόλ ηα 

ζηεξεά ζώκαηα. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Με πνηνλ από ηνπο ηξόπνπο ή όξγαλα πνπ εηθνλίδνληαη παξαθάησ λνκίδεηο όηη νη καζεηέο είλαη 

δπλαηόλ λα έρνπλ θάλεη απηέο ηηο κεηξήζεηο ηεο δηακέηξνπ ηεο ζθαίξαο; Σεκείσζε ηελ επηινγή 

ζνπ κε  ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη. 

δηάκεηξνο ζε ζεξκνθξαζία 

… πεξηβάιινληνο ……… 

δηάκεηξνο ζε ζεξκνθξαζία 

… βξαζκνύ ηνπ λεξνύ …… 

4,267 εθ 4,281 εθ 



 

 

 

    

    

Γηθαηνιόγεζε ηελ επηινγή ζνπ:   … Μόλν κε ην δηαζηεκόκεηξν θαη όρη κε κεηξνηαηλία είλαη 

δπλαηόλ νη κεηξήζεηο ησλ καζεηώλ λα έρνπλ απηή ηελ αθξίβεηα. ……………………………………… 

 

 

Θέμα 4ο – Θεωρητικό  

Οη καζεηέο, ηέινο, κεηξνύλ ηε κάδα ηεο ζθαίξαο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ηε κάδα ηεο 

ζθαίξαο ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ.  

Ννκίδεηο όηη βξήθαλ ηε κάδα ηεο ζθαίξαο ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ κηθξόηεξε, ίζε ή 

κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηεο ζθαίξαο ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο;  

… Θα είλαη ίζε. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γηθαηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ κε αλαθνξά ζηα κόξηα ηνπ πιηθνύ ηεο ζθαίξαο, πεξηγξάθνληαο 

θαη ζρεδηάδνληαο ζηηγκηόηππα ησλ ζέζεσλ θαη ησλ θηλήζεώλ ηνπο ζηηο δύν ζεξκνθξαζίεο.  

… Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ ζηηγκηόηππα, όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ ζηεξεώλ 

ζσκάησλ απμάλεηαη, ηα κόξηά ηνπο θηλνύληαη γξεγνξόηεξα γύξσ από ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο 

ηνπο θαη απηέο απνκαθξύλνληαη, ώζηε καθξνζθνπηθά λα παξαηεξνύκε δηαζηνιή ησλ 

ζηεξεώλ ζσκάησλ. Ούηε ν αξηζκόο ησλ κνξίσλ νύηε ε κάδα ησλ κνξίσλ απμάλνληαη, όηαλ 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ ζηεξεώλ, γ’ απηό θαη ε κάδα ησλ ζσκάησλ δελ απμάλεηαη 

όηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο. ………………………………………………………………………………… 

 

        

ζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

 

ζηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ 
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