Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΘΕΜΑΣΑ
ΘΕΜΑ 1
Γηα λα δηαηεξήζεηο έλα παγάθη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο ςπγείνπ είλαη θαιύηεξα λα
ην ηπιίμεηο κε βξεγκέλν ραξηί ή κε αινπκηλόραξην;
Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.

ΘΕΜΑ 2
Σηα παξαθάησ θπθιώκαηα δελ θσηνβνιεί ν ιακπηήξαο.
Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ζπκβαίλεη απηό ζε θάζε θύθισκα.

ΘΕΜΑ 3
Ο σθέιηκνο όγθνο ελόο container (εηθόλα 1, κεγάιν κεηαιιηθό
θηβώηην απνζήθεπζεο), είλαη V1 = 33,276m3. Τν container έρεη ζην
εζσηεξηθό ηνπ κήθνο 59dm θαη πιάηνο 235cm. Θέινπκε λα
ηνπνζεηήζνπκε ζην εζσηεξηθό ηνπ θηβώηηα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.
Τα θηβώηηα έρνπλ όγθν V2 = 55,46dm3, κήθνο 59cm θαη πιάηνο 4dm.
α. Πνην είλαη ην ύςνο ηνπ container ζε m θαη πνην ην ύςνο ησλ
θηβσηίσλ ζε cm; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
β. Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο θηβσηίσλ πνπ κπνξνύκε λα
ηνπνζεηήζνπκε ζην container, κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε ν
πξνζαλαηνιηζκόο ησλ θηβσηίσλ λα ζπκπίπηεη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό
ηνπ container. Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
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ΘΕΜΑ 4
Έλαο ζπγγξαθέαο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζέιεη λα γξάςεη γηα κία θαηαζηξνθή πνπ
ζπκβαίλεη ζην κέιινλ θαη αθνξά κηα αθξαία θιηκαηηθή αιιαγή ζηε Γε, όπνπ ε κέζε
ζεξκνθξαζία ηεο έπεζε 10 νC θάησ από ην κεδέλ.
α. Μία αξραηνιόγνο απηνύ ηνπ θαληαζηηθνύ θόζκνπ, αλαθάιπςε έλα
εξγαζηήξην Φπζηθήο θαη βξήθε δύν αξραία ζεξκόκεηξα. Τν πξώην είρε ελδείμεηο ζε
θιίκαθα Κειζίνπ θαη ην δεύηεξν ζε θιίκαθα Κέιβηλ. Οη ελδείμεηο από ην πξώην
ζεξκόκεηξν ήηαλ επδηάθξηηεο, νπόηε κε ηε βνήζεηά ηνπο ζρεδίαζε ην δηπιαλό ζρήκα.
i. Mε βάζε ην ζεξκόκεηξν πνπ είλαη βαζκνλνκεκέλν ζε θιίκαθα Κειζίνπ, ε κηθξόηεξε
θαη ε κεγαιύηεξε ηηκή πνπ έρνπκε ζεκεηώζεη, αληηζηνηρνύλ ζε θιίκαθα Κέιβηλ ζηηο
ηηκέο:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
ii. Αλ ζην έλα ζεξκόκεηξν ε ζεξκνθξαζία κεηαβιεζεί θαηά 6ν C, ε αληίζηνηρε κεηαβνιή ζην
ζεξκόκεηξν πνπ είλαη βαζκνλνκεκέλν ζε θιίκαθα Κέιβηλ είλαη:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
β. Η αξραηνιόγνο θαηαζθεύαζε έλα ζεξκόκεηξν ρξεζηκνπνηώληαο σο πξόηππν ην
ζεξκόκεηξν Κειζίνπ θαη κέηξεζε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηελ ίδηα ώξα θάζε κέξα γηα 10
εκέξεο, ηόζν κε ην ζεξκόκεηξν πνπ θαηαζθεύαζε, όζν θαη κε έλα ζύγρξνλν ηεο επνρήο ηεο. Οη
κεηξήζεηο ηεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
Ημέρα
1ε
2ε
3ε
4ε
5ε
6ε
7ε
8ε
9ε
10ε

Θερμοκρασίες σε οC
-15ν C
-18ν C
-13ν C
-15ν C
-17ν C
-14ν C
-14ν C
-17ν C
-15ν C
-16ν C

Θερμοκρασίες σε οΑ
70ν Α
64ν Α
74ν Α
70ν Α
66ν Α
72ν Α
72ν Α
66ν Α
70ν Α
68ν Α

i. Η κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 1νC αληηζηνηρεί ζε κεηαβνιή θαηά……… ν Α (όπνπ Α κηα
θιίκαθα ζεξκνθξαζηώλ ηνπ κέιινληνο) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
ii. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο θιίκαθαο νΑ ζε
δηάγξακκα ζεξκνθξαζίαο- ρξόλνπ. Σηε ζπλέρεηα λα ελώζεηε ηηο ηηκέο απηέο κε κηα ηεζιαζκέλε
γξακκή.
iii. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζε ν C γηα απηέο ηηο 10 εκέξεο.
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ΘΕΜΑ 5
Αζηέξαο λεηξνλίσλ νλνκάδεηαη ε κηα από ηηο ηξεηο κνξθέο ησλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο
εμειίμεσο ελόο αζηέξα : είλαη έλα είδνο ‘αζηξηθνύ πηώκαηνο’ (ηα άιια δπν είλαη ν ιεπθόο λάλνο
θαη ε καύξε ηξύπα). Ο αζηέξαο λεηξνλίσλ ζρεκαηίδεηαη από ηε βαξπηηθή θαηάξξεπζε ελόο αζηέξα
κεγάιεο κάδαο κεηά από κηα έθξεμε ππεξθαηλνθαλνύο. Σηνπο αζηέξεο λεηξνλίσλ ε ππθλόηεηα
είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηελ ππθλόηεηα ησλ αηνκηθώλ ππξήλσλ. Έλαο αζηέξαο λεηξνλίσλ έρεη
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ππθλόηεηα 2𝜋 ∙1012 g/cm3. Φπζηθά ε Γε είλαη πιαλήηεο θαη όρη αζηέξαο γηα λα έρεη απηό ην ηέινο.
α. Να ππνινγίζεηο ηνλ όγθν πνπ ζα είρε ε Γε αλ είρε ηελ ππθλόηεηα ελόο αζηέξα λεηξνλίσλ.
β. Πηζηεύεηο όηη ε Γε έρνληαο ηνλ όγθν πνπ ππνιόγηζεο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε,
ζα ρσξνύζε ζην Φξέαξ ησλ Οηλνπζζώλ; (Τν Φξέαξ ησλ Οηλνπζζώλ είλαη κηα ηάθξνο πνπ
απνηειεί ην βαζύηεξν ζεκείν ηεο Μεζνγείνπ κε κέγηζην βάζνο 5.269 κέηξα)
Να Θεσξήζεηε όηη ε Γε είλαη ζθαηξηθή αθηίλαο R θαη όηη ό όγθνο ζθαίξαο ππνινγίδεηαη
4

από ηε ζρέζε: V = 3 πR3 όπνπ π=3,14
Δίλεηαη ε κάδα ηεο Γεο 6∙ 10 24 kg

ΘΕΜΑ 6
Η Ειέλε αξξώζηεζε θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν,
όπνπ ηεο έβαιαλ νξό. Είρε καδί ηεο ην θηλεηό ηεο
ηειέθσλν θαη έθαλε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:
α) ν αξρηθόο όγθνο ηνπ νξνύ ήηαλ 900ml
β) ν ξπζκόο πηώζεο ησλ ζηαγόλσλ ήηαλ ζηαζεξόο.
Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία πνπ πηζηεύεηε όηη
αθνινύζεζε γηα λα ππνινγίζεη ηνλ όγθν κηαο ζηαγόλαο
από ηνλ νξό. Να ππνζέζεηε όηη όιεο νη ζηαγόλεο έρνπλ
ίδην όγθν.

ΘΕΜΑ 7
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη πιαλήηεο θαη ν ρξόλνο (ζε γήηλεο κέξεο) γηα λα εθηειέζνπλ
κηα πεξηθνξά γύξσ από ηνλ Ήιην. Έλα «έηνο» νλνκάδνπκε ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ν πιαλήηεο
γηα λα νινθιεξώζεη κηα πιήξε πεξηθνξά γύξσ από ηνλ Ήιην. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε Γε έλα
«έηνο» δηαξθεί πεξίπνπ 365 κέξεο, ελώ έλα «έηνο» ζηελ Αθξνδίηε είλαη ηζνδύλακν κε 225 γήηλεο
κέξεο. Πνηα ζα είλαη ε ειηθία ελόο καζεηή 13 εηώλ ζε «έηε Εξκή» θαη πνηα ζε «έηε Δία» κε
αθξίβεηα «έηνπο» ;
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ΠΛΑΝΗΣΗ
Εξκήο
Αθξνδίηε
Γε
Άξεο
Δίαο
Κξόλνο
Οπξαλόο
Πνζεηδώλαο

ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΗΛΙΟ, ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΝ ΓΗΙΝΗ ΜΕΡΑ
88
225
365
687
4.333
10.759
30.687
60.190

ΘΕΜΑ 8
Η θπξία Αλαζηαζία αγόξαζε ην θόζκεκα πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Φξεζηκνπνηώληαο
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα, λα ειέγμεηε, αλ ην θόζκεκα είλαη από ιεπθόρξπζν ή
από αζήκη.
Δίλνληαη : ππθλόηεηα ιεπθόρξπζνπ ξι= 21,45 g/cm3, ππθλόηεηα αζεκηνύ ξα= 10,49g/cm3.

ΘΕΜΑ 9
Μία αζηξνλνκηθή κνλάδα (1AU) είλαη ε κέζε απόζηαζε Γεο - Ήιηνπ θαη είλαη πεξίπνπ ίζε κε 150
εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα. Έλα έηνο θσηόο (1 ly) νξίδεηαη σο ε απόζηαζε πνπ ζα ηαμηδέςεη ην θσο,
θηλνύκελν ζην θελό, καθξηά από κάδεο θαη ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ζε έλα έηνο (365,25 εκέξεο)
ελώ κία ώξα θσηόο είλαη ε αληίζηνηρε απόζηαζε πνπ ζα ηαμηδέςεη ζε κία ώξα.
Μία 1 ώξα θσηόο = 7,123 AU. Πόζν ρξόλν θάλεη ην θσο γηα λα ηαμηδέςεη από ηνλ Ήιην ζηε Γε;
ΣΕΛΟ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ !!!
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