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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:---------------------------------------------------------------------------

ΜΕΡΟΣ Α
Να απαντηθούν όλες (4) οι ερωτήσεις (Κάθε ερώτηση 5 βαθµοί)
1. Η πυκνότητα του λαδιού που υπάρχει σε ένα ποτήρι είναι 800 Κg/m3. Αν αφαιρέσουµε από το
ποτήρι τη µισή ποσότητα λαδιού, πόση θα είναι η πυκνότητα του λαδιού που απέµεινε στο ποτήρι;
Εξηγήστε.

Η πυκνότητα θα παραµείνει η ίδια, γιατί εξαρτάται µόνο από τη φύση του υλικού

2. Συµπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα
Φυσικό µέγεθος
Χρόνος
Μάζα
Όγκος

Όργανο µέτρησης
χρονόµετρο
ζυγός
Ογκοµετρικός σωλήνας
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Μονάδα µέτρησης
s
Kg
m3

3. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η γραµµική θερµική διαστολή;
 Είδος υλικού
 Μάζα υλικού
 Αρχικό µήκος

4. Τι είναι οι οπτικές ίνες, ποια η ιδιότητα τους και πού χρησιµοποιούνται;

Βασίζετε στο φαινόµενο της ολικής ανάκλασης και χρησιµοποιούνται στις
τηλεπικοινωνίες, ιατρική, βιοµηχανία κ.ά
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ΜΕΡΟΣ Β
Να απαντηθούν 3 από τις 4 ερωτήσεις (Κάθε ερώτηση 10 βαθµοί)
1.

Κάτοπτρο 2

Κάτοπτρο 2

Κάτοπτρο 1
Στο πιο πάνω σχήµα :
α) Συνεχίστε την πορεία της ακτίνας ΑΟ .
(µονάδες 5)
β) Να δείξετε και να υπολογίσετε τις γωνίες πρόσπτωσης (α1, α2) και ανάκλασης (β1, β2) που
σχηµατίζονται αντίστοιχα σε κάτοπτρο 1 και κάτοπτρο 2.
(µονάδες 5)

2.
α) Στο διπλανό σχήµα, χρειάζονται 4800 J, για να
αυξηθεί η θερµοκρασία 2Kg αγνώστου υλικού X κατά
3 οC . Πόση είναι η ειδική θερµοχωρητικότητα του
άγνωστου υλικού Χ;
(µονάδες 5)
Q=mc∆θ ⇒ 800=2×C×3
C=

4800
= 800 j
Kg 0 c
6

β) Πόση θερµότητα χρειάζεται για να αυξηθεί η
θερµοκρασία του διπλανού υλικού κατά 9 οC (+9)
C = mc∆ϑ = 2 × 800 × 3 = 7200 J

3.(µονάδες 5)
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4.
α) Στο πιο κάτω σχήµα να δείξετε την προσπίπτουσα ακτίνα, την ανακλώµενη ακτίνα, τη διαθλώµενη ακτίνα,
καθώς και τις αντίστοιχες γωνιές, πρόσπτωσης (α), ανάκλασης(β) και διάθλασης(δ).
(µονάδες 5)

β) Στο πιο κάτω σχήµα να σχηµατίσετε τις προσπίπτουσες ακτίνες, καθώς και να δείξετε την ορική γωνία
(µονάδες 5)

Περιοχή πρόσπτωσης
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4.
α) Τι ονοµάζουµε ανώµαλη διαστολή του νερού;

β) Ποια η βιολογική σηµασία της ανώµαλης διαστολής του νερού;

Εξ’ αιτίας της ανωµαλίας του νερού, στους βυθούς των παγωµένων λιµνών, οι
οργανισµοί µπορούν να επιζήσουν.
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ΜΕΡΟΣ Γ
Να απαντηθεί 1 από τις 2 ερωτήσεις (Κάθε ερώτηση 15 βαθµοί)
1. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία ενός υλικού σε σχέση µε το
χρόνο.
Χρόνος (min)
Θερµοκρασία (ο C)

0
400

5
300

10
200

15
200

20
200

25
150

30
100

α) Να σχεδιάσετε το διάγραµµα θερµοκρασίας χρόνου για το υλικό αυτό.

(µονάδες 7)

–

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

β) Ποια η θερµοκρασία τήξης του υλικού αυτού; Εξηγήστε

25

30

35

(µονάδες 3)

200 ο C

γ) Αφού διαχωρίσετε τα διάφορα τµήµατα του πιο πάνω διαγράµµατος στα οποία αλλάζει η φυσική κατάσταση,
χρησιµοποιώντας γράµµατα: Α, Β, Γ, ∆, να σηµειώσετε στο κάθε τµήµα την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το υλικό.
(µονάδες 5)
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2.

Πέτρα

Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες του σχήµατος, υπολογίστε:
α)Τη µάζα, τον όγκο και την πυκνότητα του υγρού

β) Τη µάζα, τον όγκο και την πυκνότητα της πέτρας

Καλή επιτυχία !!
Οι εισηγητές

Ο ∆ιευθυντής

1.Παντελής Νικολαίδης
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2.Σίµος Στυλιανού

Γιώργος Ξουφαρίδης
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