
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ά ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
1. Να γράψετε το όνομα του οργάνου και ποιο φυσικό μέγεθος μετράμε με το κάθε 
όργανο. 

. 

2. Υποθέστε ότι έχετε δύο κουτάκια αναψυκτικού. Το ένα είναι άδειο και το άλλο 

γεμάτο με νερό. Πως μπορείτε να διαπιστώσετε ποιο από τα κουτάκια έχει νερό 

χωρίς να χρησιμοποιήσετε ζυγαριά; 

3. Δύο μαθητές μετρούν το μήκος του πίνακα της σχολικής αίθουσας και 

καταγράφουν τις μετρήσεις στον παρακάτω πίνακα. Να υπολογίσετε την μέση τιμή 

του μήκους του πίνακα. 

 

4. Τέσσερις μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μέτρησαν, ο καθένας μόνος του, το μήκος 
του ίδιου θρανίου χρησιμοποιώντας την ίδια μετροταινία. Οι μετρήσεις τους δίνονται 
στον Πίνακα . 

 Α1. Μια από τις παραπάνω 
μετρήσεις φαίνεται να είναι 
αρκετά διαφορετική από τις 
υπόλοιπες. Αν υποθέσουμε ότι 
η μέτρηση αυτή είναι 
λανθασμένη, να διατυπώσεις 
δύο (2) πιθανούς λόγους 
εξαιτίας των οποίων ο 
μαθητής που την έκανε 
οδηγήθηκε σε αυτό το 
αποτέλεσμα. 

Α2. Χωρίς να λάβεις υπόψη τη 
λανθασμένη μέτρηση, να 
υπολογίσεις, κατά μέσο όρο 
(Μέση τιμή), το μήκος των 
θρανίου.  

 

 

 
1η μέτρηση 

 
199,6 cm 

Άθροισμα των 5 
τιμών 

Μέση τιμή 

2η μέτρηση 200,2 cm   
3η μέτρηση 200,4 cm 
4η μέτρηση 200 cm 
5η μέτρηση 199,8 cm 

Μαθητής Μήκος του θρανίου 

Α 
102,1 εκατοστόμετρα 

Β 101,9 εκατοστόμετρα 

Γ 
112 εκατοστόμετρα 

Δ 
102 εκατοστόμετρα 

 . 



 

5.  α. Πώς θα μετρήσεις το πάχος ενός φύλλου ενός βιβλίου διαθέτοντας μόνο έναν 
απλό χάρακα; Να περιγράφεις τα διαδοχικά βήματα που θα ακολουθήσεις.) 
β. Ας υποθέσουμε ότι το βιβλίο του οποίου το πάχος μιας εσωτερικής σελίδας 
θέλετε να μετρήσετε είναι μια εγκυκλοπαίδεια με χοντρά εξώφυλλα (σκληρόδετο). 
Το βιβλίο έχει συνολικά 600 εσωτερικές σελίδες. 
Το πάχος ολόκληρου του βιβλίου μετρήθηκε ίσο με 7 εκατοστόμετρα ενώ το πάχος 
των δύο χοντρών εξώφυλλών μαζί είναι 1 εκατοστόμετρο. Πόσο είναι το πάχος 
κάθε εσωτερικής σελίδας; 

 

6. Τέσσερις μαθητές μέτρησαν τη διάμετρο ενός σωλήνα. Οι τιμές που βρήκαν είναι: 

Μαθητής Διάμετρος σωλήνα 

σε cm 

1 4,2 

 2 4,4 

3 4,2 

4 4,3 

Μέσος Όρος  

 
Τι ακρίβεια έχει το όργανο μέτρησης; 
Συμπληρώστε στην τελευταία γραμμή το μέσο όρο  διατηρώντας την ακρίβεια του 
οργάνου. 
Ποιανού μαθητή η μέτρηση ήταν πιο κοντά στο μέσο όρο; 

 7. Ο καθηγητής της τάξης έδωσε σε πέντε μαθητές από ένα μέτρο και τους ζήτησε 

να μετρήσουν το μήκος του πίνακα της τάξης και να γράψουν τα μήκη που βρήκαν σε 

μέτρα. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων των μαθητών. 

Μαθητής Μήκος πίνακα 

σε m 

Μήκος πίνακα 

με ακρίβεια 

εκατοστού 

1 2,347  

2 2,348  

3 2,346  

4 2,342  

5 2,344  

Μέσος Όρος   

 
Τι ακρίβεια είχαν τα όργανα μέτρησης των μαθητών; 

Γράψτε στην τρίτη στήλη του πίνακα τα μήκη με ακρίβεια εκατοστού. 



Σημειώστε στο τελευταίο κελί της τρίτης στήλης, το μέσο όρο των μηκών. 

Ποιος μαθητής έπεσε με τη μέτρησή του πιο κοντά στο αποτέλεσμα του μέσου όρου 

που βρήκατε; 

Γράψτε δύο λόγους που οι μαθητές δεν βρήκαν το ίδιο αποτέλεσμα. 
 

8. Πέντε μαθητές χρησιμοποίησαν τα δικά τους μέτρα και μέτρησαν το ίδιο θρανίο. 
Κατόπιν υπολόγισαν το μέσο όρο των μετρήσεών τους και τον βρήκαν ίσο με 
119,3cm. Γράψτε στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα τις τιμές του μήκους 
που μέτρησε ο κάθε μαθητής γνωρίζοντας ότι:  
Ο Α μαθητής βρήκε μήκος 3mm μικρότερο από τον Μ.Ο. 

        Ο Β 1mm μεγαλύτερο από το Μ.Ο. 
        Ο Γ 1mm μικρότερο από το Μ.Ο. 
        Ο Δ μαθητής βρήκε ακριβώς το Μ.Ο. 
        Ο Ε είχε διαφορά από την μικρότερη τιμή ίση με 6mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράψτε δύο πιθανά λάθη που μπορεί να έκαναν οι μαθητές που βρήκαν τη μικρότερη 
και μεγαλύτερη τιμή του μήκους, ώστε να δικαιολογείται η διαφορά στις μετρήσεις 
τους. 
 

9. Πέντε μαθητές μέτρησαν το μήκος ενός θρανίου με το ίδιο μέτρο και βρήκαν τις 

παρακάτω τιμές: 

Μαθητής 

 

Μήκος του 

θρανίου σε 

cm 

A 119,4 

Β 119,6 

Γ 119,1 

Δ 119,3 

Ε 119,5 

 
Υπολογίστε: 
Το Μέσο Όρο των μετρήσεων με την ακρίβεια του οργάνου μέτρησης. 

Μαθητής 
Μήκος του 

θρανίου σε 

cm 

A  

Β  

Γ  

Δ  

Ε  



Πόσα mm αποκλίνει από το Μ.Ο. η μικρότερη τιμή που μετρήθηκε; 

Γιατί δε βρήκαν όλοι οι μαθητές την ίδια τιμή του μήκους του θρανίου; Γράψτε δύο 
λόγους. 
Αν οι μαθητές ήταν πολύ προσεκτικοί θα έπαιρναν τότε την τέλεια και ακριβή 

μέτρηση του μήκους; 

10. Δύο μαθητές Α και Β μέτρησαν το μήκος του θρανίου τους και βρήκαν 1,186m 

και 1,19m αντίστοιχα. Με τι ακρίβεια, εκατοστού ή χιλιοστού του μέτρου, έκαναν τις 

μετρήσεις τους; 

Ο Α με ακρίβεια 

Ο Β με ακρίβεια 

Αν και οι δύο έδιναν τις τιμές τους με την ίδια ακρίβεια, ποια τιμή του μήκους σε 

cm θα ανακοίνωναν; 

 

11. Κατά τη μέτρηση του μήκους ενός θρανίου από ομάδα μαθητών λήφθηκαν  οι 

παρακάτω μετρήσεις: 

 Μήκος σε cm 

1 118,8 

2 119,1 

3 118,9 

4 119,3 

5 119,0 

Μέση Τιμή  

Βρέστε τη μέση τιμή των μετρήσεων και γράψτε την, ακριβώς όπως την υπολογίσατε, 

στο κενό  κελί του πίνακα των μετρήσεων. Ποια τιμή θα ανακοινώνατε για το μήκος 

του θρανίου και γιατί; 

Γράψτε τρεις πιθανούς λόγους που δε βρήκαν όλοι οι μαθητές την ίδια τιμή του 

μήκους. 

Γράψτε πιο κάτω τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή του μήκους του θρανίου που 

μέτρησαν 

οι μαθητές. 

Μεγαλύτερη τιμή:        cm 

Μικρότερη τιμή:                cm 

Πόσα χιλιοστά (mm) διαφέρει η μεγαλύτερη απο τη μικρότερη μέτρηση; 

 

12. Δύο μαθητές μετρούν το μήκος του ίδιου μολυβιού, με το ίδιο μέτρο του 

εμπορίου και βρίσκουν 15,12cm ο ένας και 15,14cm ο άλλος. Πού νομίζετε ότι 

οφείλετε αυτή η διαφορά στα αποτελέσματα των μετρήσεών τους, αν υποθέσουμε ότι 

τοποθέτησαν σωστά το μέτρο; 



13. Κατατάξτε τα παρακάτω μήκη από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Βάλτε στο 

αντίστοιχο τετραγωνάκι τον αριθμό 1,2,3 ή 4, βάζοντας 1 στο μικρότερο και 4 στο 

μεγαλύτερο μήκος. 

α. 2,52 m  

β 25,2 cm 

γ. 0,0252 km 

δ. 25,2 mm 

 

14. Ο μαθητής Α μετράει το μήκος του θρανίου του και το βρίσκει 119,34cm. Ο 

συμμαθητής του που κάθεται στο ίδιο θρανίο το βρίσκει 119,15cm. Γιατί δε 

βρίσκουν το ίδιο νούμερο; Γράψτε δύο πιθανούς λόγους. 

Στις μετρήσεις του προηγούμενου ερωτήματος υπολογίστε πόσα χιλιοστά (mm) 

διαφέρουν οι δύο μετρήσεις των μαθητών Α και Β. 

 

15. Κάποια από τα ρολόγια που φαίνονται παρακάτω μετρούν με ακρίβεια λεπτού και 

κάποια με ακρίβεια δευτερολέπτου. Να σημειώσετε ένα Λ σε αυτά που μετρούν με 

ακρίβεια λεπτού και ένα Δ σε αυτά που μετρούν με ακρίβεια δευτερολέπτου 

  

 

16. α. Διαθέτεις ένα αναλογικό ρολόι που δεν διαθέτει δευτερολεπτοδείκτη. Θέλεις 
να υπολογίσεις πόσα δευτερόλεπτα απέχουν χρονικά μεταξύ τους δύο διαδοχικοί 
σφυγμοί σου. Να περιγράφεις μια διαδικασία που θα ακολουθήσεις για να λύσεις αυτό 
το πρόβλημα. 
β. Ας υποθέσουμε ότι έχεις μετρήσει τους σφυγμούς για ένα λεπτό και τους βρήκες 
75. Μετά από πέντε λεπτά ξαναμετράς τους σφυγμούς σου για ένα λεπτό και τους 
βρίσκεις 80. Τέλος, μετά από πέντε λεπτά μετράς και πάλι τους σφυγμούς σου για ένα 
λεπτό και τους βρίσκεις 70. 
i. Πόσοι είναι οι σφυγμοί σου ανά λεπτό κατά μέσο όρο (Μέση τιμή) ; 
ii. Πόσα δευτερόλεπτα απέχουν χρονικά, κατά μέσο όρο, μεταξύ τους δύο διαδοχικοί 
σφυγμοί σου; 

 

17. Τέσσερις μαθητές μέτρησαν με ψηφιακά χρονόμετρα το χρόνο 10 ταλαντώσεων 

ενός εκκρεμούς και βρήκαν τους παρακάτω χρόνους. 



 

 

 

 

 

Από τις μετρήσεις των μαθητών να υπολογίσετε το χρόνο της μίας ταλάντωσης που 
να διατηρεί την ακρίβεια του ψηφιακών ρολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
18. Δύο λεωφορεία της γραμμής εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο. Ο χρόνος του 
δρομολογίου υπολογίζεται σε 2,5h. Το πρώτο λεωφορείο φτάνει στον προορισμό του 
με 4min καθυστέρηση, ενώ το δεύτερο κάνει τη διαδρομή σε 2h 36min. Ποιο 
λεωφορείο κινείται γρηγορότερα; 
 

19. Ένα απλό εκκρεμές εκτελεί 20 πλήρεις ταλαντώσεις μέσα σε 1 min. Υπολογίστε 

πόσα δευτερόλεπτα (s) διαρκεί η μία ταλάντωση 

20. Σε έναν ποδηλατικό αγώνα ο πρώτος πέτυχε χρόνο 4h 52min 48s και έφτασε 
στο τέρμα με διαφορά 32s από τον δεύτερο. Υπολογίστε το χρόνο του δεύτερου. 
 
21. Από το χείλος ενός πηγαδιού αφήνουμε να πέσει μία μικρή πέτρα. Μετά από 2s 
αφήνουμε να πέσει και μία δεύτερη. Αν η πρώτη διανύει όλη την απόσταση από το 
χείλος μέχρι τον πυθμένα του πηγαδιού σε 6s, πόσο χρόνο κινήθηκε η δεύτερη πέτρα 
όταν η πρώτη ακουμπάει στον πυθμένα; 
 

22. Περιγράψτε πώς μπορείτε να κατασκευάσετε ένα απλό εκκρεμές και γράψτε πότε 

ένα εκκρεμές ολοκληρώνει μία πλήρη ταλάντωση. 

23. Από το ίδιο ύφος αφήνουμε να πέσουν δύο μικρά συμπαγή αντικείμενα Α και Β και 

χρονομετρούμε την πτώση τους με ένα ψηφιακό και ένα αναλογικό ρολόι. Οι τιμές των 

χρόνων καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Με τι ακρίβεια χρόνου μετράει το ψηφιακό ρολόι και με τι το αναλογικό;  

Ψηφιακό:                                             Αναλογικό: 

Υπολογίστε τη μέση τιμή (μέσο όρο) των χρόνων της πτώσης των δύο σωμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές και την ακρίβεια του ψηφιακού ρολογιού. 

Αν διατηρήσουμε την ακρίβεια του αναλογικού ρολογιού, η μέση τιμή που βρήκατε 

συμπίπτει με την τιμή του αναλογικού; 

Τι συμπέρασμα βγαίνει για το χρόνο της πτώσης των δύο αντικειμένων από το ίδιο 

ύψος; 

 

Μαθητής Χρόνος 10 

ταλαντώσεων 

σε s 1 14,25 

2 14,18 

3 14,20 

4 14,21 

 Αναλογικό Ψηφιακό 

A 2,4s 2,34s 

Β 2,4s 2,37s 



24. Μετρούμε το χρόνο 10 πλήρων ταλαντώσεων ενός εκκρεμούς χρησιμοποιώντας 

αναλογικά και ψηφιακά ρολόγια και παίρνουμε τις τιμές που φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε στην τελευταία γραμμή τα αθροίσματα των χρόνων και κατόπιν 

υπολογίστε τη μέση τιμή του χρόνου των 10 ταλαντώσεων με αναλογικά ρολόγια 

και με ψηφιακά. Να κάνετε τους υπολογισμούς σας μέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

       Αναλογικά: s 

        Ψηφιακά:  s 

Ποιες τιμές θα ανακοινώνατε για το χρόνο της μίας ταλάντωσης με τα αναλογικά 

και ψηφιακά ρολόγια διατηρώντας την ακρίβεια του οργάνου με το οποίο μετράμε; 

Αναλογικά: s 

Ψηφιακά:  s 

Γράψτε έναν λόγο για τον οποίο οι τιμές των χρόνων της τρίτης στήλης του πίνακα 

της πιο πάνω ερώτησης δε συμπίπτουν. 
 

25. Ένα αναλογικό ρολόι μετράει με ακρίβεια δέκατου του δευτερόλεπτου και ένα 
ψηφιακό με ακρίβεια εκατοστού του δευτερόλεπτου. Κατά τη χρονομέτρηση ενός 
αγώνα των 100m με το αναλογικό ρολόι λήφθηκε χρόνος 10,13s και με το ψηφιακό 
10,09s. Ποιος από τους δύο χρόνους είναι πιο αξιόπιστος και γιατί; 
 
26. Δύο μαθητές Α και Β χρονομέτρησαν την πτώση ενός αντικειμένου και βρήκαν 

χρόνους 1,18s και 1,2s αντίστοιχα. Ο ένας χρησιμοποίησε αναλογικό και ο άλλος 

ψηφιακό ρολόι. Ποιος χρησιμοποίησε το αναλογικό και ποιος το ψηφιακό; 

Αναλογικό χρησιμοποίησε ο  

Ψηφιακό χρησιμοποίησε ο  

Αν και οι δύο είναι βέβαιοι για τα νούμερα που διάβασαν, με τι ακρίβεια μετράει το 

κάθε ένα από τα χρονόμετρα που χρησιμοποιήθηκαν; 

Το αναλογικό μετράει με ακρίβεια. 

Το ψηφιακό μετράει με ακρίβεια 
 

27. Το εκκρεμές εκτελεί ταλαντώσεις μεταξύ των σημείων Α και Β. 

 
  Χρόνος 10 

  ταλαντώσεων σε 

  δευτερόλεπτα με 

  αναλογικά ρολόγια 

  Χρόνος 10 

  ταλαντώσεων σε 

  δευτερόλεπτα με 

  ψηφιακά ρολόγια 

1 14,5 14,28 

2 14,2 14,38 

3 14,3 14,14 

4 14,1 13,98 

Αθροισμα   



Ποια διαδρομή πρέπει να κάνει η σφαίρα για να πού με ότι εκτέλεσε μία ταλάντωση; 

Αν διαθέτετε αναλογικό ρολόι, υποδείξτε έναν τρόπο για να μετρήσετε το χρόνο της 

μίας ταλάντωσης, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Αν γνωρίζετε το χρόνο της μίας ταλάντωσης του εκκρεμούς, πώς θα βρίσκατε το 

χρόνο για τη διαδρομή από το Α μέχρι το Ο; Η θέση Ο είναι η θέση ισορροπίας της 

σφαίρας. 

 

28. Ζητήθηκε από μία ομάδα μαθητών να μετρήσουν το χρόνο της μίας ταλάντωσης 

ενός εκκρεμούς, χρησιμοποιώντας ψηφιακά ρολόγια, με ακρίβεια εκατοστού του 

δευτερόλεπτου. Οι μαθητές πραγματοποίησαν τις μετρήσεις τους και στο τέλος 

βρήκαν τη μέση τιμή ίση με 1,2837s. 

Ποια τιμή του χρόνου της μίας ταλάντωσης πρέπει να ανακοινώσουν και γιατί; 

Αν ο μικρότερος χρόνος που μετρήθηκε είχε απόκλιση από τη μέση τιμή 0,04s 

και ο μεγαλύτερος 0,02s, επιλέξτε το χρόνο που δεν είναι δυνατόν να 

μετρήθηκε από τους μαθητές, 
α. 1,26 s 
β. 1,25 s 
γ. 1,29 s 
δ. 1,31 s 

29. Για τη μέτρηση του χρόνου ης πτώσης ενός αντικειμένου από ορισμένο ύψος, δύο 
μαθητές χρησιμοποίησαν ψηφιακά ρολόγια και βρήκαν τις εξής τιμές: Ο πρώτος 
μαθητής 1,24s και ο δεύτερος 1,36s. Γράψτε ένα λόγο για τον οποίο δε συμπίπτουν οι 
δύο μετρήσεις. 

30. Ποια διαδικασία προτείνετε να ακολουθήσουμε για να βρούμε όσο το δυνατόν 
ακριβέστερη τιμή του χρόνου της πτώσης του αντικειμένου της προηγούμενης 
ερώτησης, χρησιμοποιώντας τα ίδια ψηφιακά ρολόγια; 

31. Οι ομιλητές στην Αγορά της Αρχαίας Ελλάδας 
περιορίζονταν στο χρόνο που αγόρευαν από τις 
υδραυλικές κλεψύδρες (εικ. δίπλα). Δηλαδή η διάρκεια 
της ομιλίας τους κρατούσε μέχρι να αδειάσει το νερό του 
πάνω δοχείου στο κάτω, από μία μικρή τρύπα που 
υπήρχε στο κάτω μέρος του. Αυτό διαρκούσε περίπου 
6min. Μέσα σε 2h, 
πόσοι ομιλητές μπορούσαν να μιλήσουν, αν δεχτούμε ότι 
όλοι εξαντλούσαν το χρόνο που τους διέθεταν και ότι 
δεν υπήρχαν διαλείμματα μεταξύ των ομιλητών; 

 

32. Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ των 100m με 9,58s. 
Το μέσο μήκος του βήματός του, κατά την επίτευξη του ρεκόρ του, ήταν 4m. Για 
να καλύψει τα 100m έκανε: 

10 βήματα 
40 βήματα 
20 βήματα 
25 βήματα 
 
 
 

 



33. Αν, στο ψηφιακό ρολόι της διπλανής εικόνας, ο αριθμός 12 μετράει λεπτά, 
γράψτε τι μετράει ο αριθμός 38 και ο αριθμός 28. 
 

 

 

34. Το εκκρεμές της εικόνας κάνει τη 

διαδρομή από το Α στο Β σε χρόνο 0,6s. 

Υπολογίστε: 

α. Το χρόνο της μίας ταλάντωσης.  

β. Πόσες ταλαντώσεις θα κάνει μέσα σε 

1 min.  

 

 

35. Στο εργαστήριο θέλουμε να 

μετρήσουμε το χρόνο μιας ταλάντωσης ενός εκκρεμούς. Για το σκοπό αυτό πέντε 

μαθητές χρονομετρούν με ψηφιακά ρολόγια και πέντε με αναλογικά. Οι τιμές που 

βρήκε ο κάθε μαθητής για δέκα ταλαντώσεις δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε στην τελευταία γραμμή του πίνακα τις μέσες τιμές από τις μετρήσεις 

που πήραν οι μαθητές. 

α. Με τι ακρίβεια μέτρησαν οι μαθητές με τα ψηφιακά ρολόγια και με τι οι μαθητές με 

 

Μαθητής 
 Χρόνος 10 

 ταλαντώσεων με 

 ψηφιακά σε s 

 Χρόνος 10 

 ταλαντώσεων με 

 αναλογικά σε s 

1 16,58 16,4 

2 16,46 16,6 

3 16,32 16 

4 16,40 16,2 

5 16,52 16,4 

Μέσος Όρος   



τα αναλογικά; 

i. Ψηφιακά: ……………………….  

ii. Αναλογικά: …………………….  

β. Τι χρόνο για τη μία ταλάντωση θα δώσουν οι μαθητές με τα ψηφιακά ρολόγια και τι 

χρόνο αντίστοιχα οι μαθητές με τα αναλογικά; (Οι τιμές πρέπει να δοθούν με την 

ακρίβεια του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε). 
      i. Ψηφιακά: ……………………….  

ii. Αναλογικά: ……………………. 

Γράψτε έναν λόγο για τον οποίο οι μαθητές με τα ψηφιακά ρολόγια δε βρήκαν ίδιες 

τιμές στις μετρήσεις τους. 
 
36. Δύο λεωφορεία της γραμμής ξεκινούν με διαφορά 5min το ένα από το άλλο. Αυτό 
που ξεκίνησε πρώτο φτάνει στον προορισμό του στις 13:00 και ο συνολικός του χρόνος 
ήταν 1h 50min. Το δεύτερο λεωφορείο φτάνει στον προορισμό του στις 13:25. Πόσο 
χρόνο χρειάστηκε το δεύτερο λεωφορείο για να φτάσει στον προορισμό του; 
 

37. Σε ένα κατακόρυφο ελατήριο, του οποίου η πάνω άκρη είναι ακίνητη, κρεμούμε 

μάζες και μετρούμε τις επιμηκύνσεις που προκαλούν. Οι μετρήσεις καταγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Μάζες σε g Επιμηκύνσεις σε 

cm 
0 0 

30 1,2 

50 2 

90 3,6 

140 5,6 



 

 

Ποιο συμπέρασμα βγαίνει για τη σχέση μαζών - επιμηκύνσεων από το διάγραμμα που 

κατασκευάσατε; 

Στο φύλλο με τα τετραγωνάκια: 

Να βαθμολογήσετε κατάλληλα τον οριζόντιο άξονα των μαζών. 

Να βαθμολογήσετε επίσης τον κατακόρυφο άξονα των επιμηκύνσεων. 

Να σημειώσετε τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών του πίνακα 

και να σχεδιάσετε τη γραμμή του που περνάει από αυτά. .  

 

38. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Ένα αντικείμενο έχει μάζα 3,6kg. Το βάρος του 

είναι:  

a. 36Ν 

β. 0,36Ν                             Λάβετε υπόψη ότι ένα σώμα μάζας 1kg έχει βάρος 10 Ν. 

Αν το αντικείμενο το μεταφέραμε στη Σελήνη, όπου τα βάρη των σωμάτων 

γίνονται το 1/6 του βάρους τους στη Γη, τότε: 

α.  Η μάζα του θα γίνει 0,6kg. 

β.  Το βάρος του θα γίνει 6Ν. 

γ.  Η μάζα του θα είναι και πάλι 3,6kg. 

δ.  Το βάρος του θα είναι 6kg. 

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις ή πρόταση είναι σωστές ή σωστή; 

 

 



39. Κρεμάμε σε ένα κατακόρυφο ελατήριο, που είναι σταθερά στερεωμένο στη μία 

του άκρη, διάφορες μάζες και παίρνουμε τις εξής τιμές: 

 Μάζες (g) Επιμηκύνσεις 

 cm 

 

 

  

 

   0      0 

   5      2 

   10     4,3 

   15     5,8 

   20     8 

 

Στο παρακάτω τετραγωνισμένο χαρτί κατασκευάστε διάγραμμα Μαζών-Επιμηκύνσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40. Από το παραπάνω διάγραμμα Επιμήκυνσης - Μάζας ενός ελατηρίου να 

συμπληρώσετε τον πίνακα που περιέχει τις τιμές των μαζών και των επιμηκύνσεων 

που αντιστοιχούν στα σημεία που έχουν σχεδιαστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν κρεμάσουμε στο ελατήριο του προηγούμενου ερωτήματος μία μάζα 45g πόση 

επιμήκυνση θα έχουμε; 

 

 

 

 

 

 

α/α 

Μάζες (g) 
Επιμηκύνσεις 

(cm) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   



41. Σε ένα πείραμα με ελατήριο και μάζες μία ομάδα μαθητών πήρε τις παρακάτω 

τιμές επιμηκύνσεων για τις διάφορες μάζες που κρέμασε: 

α/α Μάζες 

(g) 

Επιμηκύνσεις 

(cm) 

1 0 0 

2 10 0,6 

3 20 1,3 

4 30 2 

5 40 2,5 

6 50 3,2 

7 60 3,8 

 

Στους βαθμολογημένους άξονες που φαίνονται παρακάτω να σχεδιάσετε τα σημεία 

που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών του πίνακα και κατόπιν να χαράξετε την ιδανική 

ευθεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ένα ελατήριο κρεμούμε μάζα 30g και το ελατήριο επιμηκύνεται κατά 3,2cm. Όταν 

το ελατήριο με τη μάζα το μεταφέρουμε στην κορυφή του Ολύμπου, τότε η επιμήκυνση 

θα είναι: 

Λίγο μικρότερη από 3,2cm. 

Παραμένει ίση με 3,2cm. 

Λίγο μεγαλύτερη από 3,2cm. 

Περίπου 3,3cm. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε την. 

 



42. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα από τις μετρήσεις 

των επιμηκύνσεων ενός ελατηρίου, όταν κρεμούμε διάφορες μάζες. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχέδιο που ακολουθεί: 

Να βαθμολογήσετε κατάλληλα τους δύο ξονες. 

Να σημειώσετε τα ζεύγη τιμών του πίνακα. 

Να σχεδιάσετε την ιδανική ευθεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α 
Μάζες 

(g) 

Επιμηκύνσεις 

(cm) 

1 0 0 

2 30 1,7 

3 40 2,5 

4 60 3,8 

5 100 6,2 

6 130 8,1 

 



43. Όταν το ελατήριο είναι κρεμασμένο χωρίς καμία μάζα πάνω του, το μήκος του 

είναι 15cm. Όταν κρεμούμε δύο μάζες των 60g, το μήκος του γίνεται 24cm. Πόσο 

θα γίνει το μήκος του ελατηρίου αν αφαιρέσουμε τη μία μάζα των 60g. 

 

 

44.  Το βάρος ενός αντικειμένου κοντά μας είναι 25Ν 

α. Η μάζα του είναι 250kg. 

β. Το βάρος του στην κορυφή ενός ψηλού βουνού θα είναι μικρότερο από 25Ν. 

γ. Η μάζα του είναι 2,5kg. 

δ. Όπου και να μεταφέρουμε το αντικείμενο το βάρος του θα είναι παντού το ίδιο. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση ή τις σωστές απαντήσεις. 

Λάβετε υπόψη ότι μάζα 1kg έχει βάρος στον τόπο μας 10Ν. 

45. Το ελατήριο στη θέση Α έχει μήκος 16cm και κρέμεται κατακόρυφα χωρίς να 
έχουμε κρεμάσει τίποτα επάνω του. Κατόπιν κρεμάμε στο ίδιο ελατήριο μία μάζα 
100 gr (θέση Β) και βρίσκουμε ότι το μήκος του ελατηρίου είναι τώρα 19cm. 
Τέλος κρεμάμε στο ελατήριο μία άλλη μάζα (θέση Γ) και βλέπουμε ότι το ελατήριο 
έχει τώρα μήκος 25cm. Να βρείτε: 

Πόση είναι η επιμήκυνση του ελατηρίου στη θέση Β και πόση στη θέση Γ. 
Πόσα g είναι η μάζα που κρεμάσαμε στη θέση Γ; 

 



 
46.Σε ένα ελατήριο πήραμε 
 μετρήσεις επιμηκύνσεων 
 κρεμώντας διάφορα βάρη. 

   Και στα τέσσερα διαγράμματα της 
   διπλανής εικόνας έχουν σημειωθεί                            
   τα ίδια ζεύγη τιμών μάζας - 
    επιμήκυνσης. Σε ποιο από τα 
    τέσσερα (Α,Β,Γ και Δ) έχουμε      
    χαράξει την καλύτερη ευθεία; 
 

 

47.  Ένα κορίτσι ζυγίζεται στη ζυγαριά και μετράει 55kg. Τι ακριβώς διάβασε το 

κορίτσι, το βάρος ή τη μάζα της; Αν διάβασε βάρος, να το μετατρέψετε σε μάζα. Αν 

διάβασε μάζα να τη μετατρέψετε σε βάρος. Να λάβετε υπόψη ότι 1kg έχει 10 Ν. 

48. Το ελατήριο στη θέση Α έχει μήκος 16cm και κρέμεται κατακόρυφα χωρίς να 

έχουμε κρεμάσει τίποτα επάνω του. Κατόπιν κρεμάμε στο ίδιο ελατήριο μία μάζα 50g 

(θέση Β) και βρίσκουμε ότι το μήκος του 

ελατηρίου είναι τώρα 20cm. Τέλος κρεμάμε 

στο ελατήριο μία άλλη μάζα 150g (θέση Γ). Να 

βρείτε: 

Πόση είναι η επιμήκυνση του ελατηρίου στη 

θέση Β; 

Πόσο θα είναι το συνολικό μήκος του 

ελατηρίου στη θέση Γ, όταν κρεμάσουμε τα 

150g; 

 

 
 
49. Από το διάγραμμα μάζας - επιμήκυνσης του ελατηρίου να βρείτε: 
Πόση είναι η μάζα που προκαλεί επιμήκυνση στο ελατήριο 4cm; 
Πόση επιμήκυνση προκαλεί μια μάζα 75g; 

 

  

 



50. Στην εικόνα παριστάνονται δύο θερμόμετρα που μετρούν τη θερμοκρασία σε °C. 

Να γράψετε σε κάθε περίπτωση την τιμή της θερμοκρασίας

 

 

51. Το διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα δείχνει πως μεταβάλλεται η θερμοκρασία 
80g νερού το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε μια εστία θέρμανσης. Με τη βοήθεια 
του διαγράμματος να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις 

 

α. Ποια η θερμοκρασία του νερού τη στιγμή 140 s; 

β. Ποια χρονική στιγμή η θερμοκρασία του νερού ήταν 40 °C; 

 
 
 
 



 

52. Ο Γιώργος πραγματοποίησε ένα 

πείραμα για να μελετήσει τις αλλαγές 

κατάστασης του νερού. Στον πίνακα 

που ακολουθεί δίνονται οι μετρήσεις 

που πήρε κατά την διάρκεια του 

πειράματος. 

Α) Να σχεδιάσετε την γραφική 

παράσταση θερμοκρασίας - χρόνου, σε 

χαρτί μιλλιμετρέ  

Β) Ποια συμπεράσματα προκύπτουν 

από το διάγραμμα; 

 

 

 

 

 
 
 
 
53. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο εμφανίζονται σταγόνες νερού στο καπάκι από μια 
κατσαρόλα που θερμαίνεται. 

54. Πραγματοποιήσαμε ένα πείραμα για να βαθμονομήσουμε ένα θερμόμετρο 
οινοπνεύματος. Όταν μεταφέραμε το θερμόμετρο από το νερό με τον πάγο στο βραστό 
νερό είδαμε ότι η ένδειξη ανέβαινε πολύ γρήγορα. Ας υποθέσουμε ότι καταγράψαμε 
τις ενδείξεις του θερμομέτρου ανά δύο δευτερόλεπτα και συμπληρώσαμε τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να σημειώσεις τις τιμές των παραπάνω μετρήσεων στο διάγραμμα «θερμοκρασίας 

Χρόνος (min) Θερμοκρασία(°(3) 

1 6 
2 6 
3 7 
4 18 
5 24 
6 32 
7 43 
8 50 
9 57 
10 63 
11 70 
12 75 
13 82 
14 84 
15 87 
16 90 
17 91 
18 92 
19 92 
20 92 

Χρόνος 
(δευτερόλεπτα) 

Θερμοκρασία 
(βαθμοί 
Κελσίου) 

0 0 

2 15 

4 30 

6 45 

8 60 



- χρόνου» χρησιμοποιώντας το σύμβολο x για κάθε ζευγάρι τιμών: 

β. Συμπλήρωσε στο διάγραμμα αυτό τη γραμμή που σχηματίζουν τα σημάδια χ που 

τοποθέτησες. Μπορείς να φανταστείς τι ισχύει για τα μεγέθη «χρόνος» και 

«θερμοκρασία»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. α. Τι είναι η θερμοκρασία;       β. Τι είναι η θερμότητα;  
 

56. Έχουμε δύο ποτήρια, το ένα γεμάτο πάγο και το άλλο γεμάτο με νερό 80°C. 
Τα αφήνουμε πάνω σε ένα τραπέζι. Τι θα συμβεί καθώς περνά ο χρόνος; 

Το ποτήρι που περιέχει πάγο θα απορροφήσει θερμότητα από το περιβάλλον και η 
θερμοκρασία του πάγου θα αρχίσει να ανεβαίνει. Μόλις φθάσει στους 0°C ο πάγος 
θα αρχίσει να λιώνει και μόλις υγροποιηθεί όλη η ποσότητά του θα αρχίσει να 
ανεβαίνει η θερμοκρασία του ώσπου να γίνει ίση με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος. 

Αντίθετα το ποτήρι με το θερμό νερό θα αποβάλλει θερμότητα στο περιβάλλον και 
θα ψύχεται ώσπου η θερμοκρασία του να γίνει ίση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Στο τέλος και τα δύο ποτήρια θα έχουν νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

57. Σε τι διαφέρει όσον αφορά την κίνηση των μορίων του ένα θερμό από ένα 
ψυχρό σώμα;  

Τα μόρια ενός σώματος που βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία κινούνται έντονα και 
έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια, αντίθετα τα μόρια ενός σώματος που βρίσκεται σε 
χαμηλή θερμοκρασία κινούνται λιγότερο έντονα και έχουν χαμηλή κινητική ενέργεια.  

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          



58. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται η θερμοκρασία δύο σωμάτων που φέραμε σε 
θερμική επαφή σε συνάρτηση με το χρόνο.  

α) Από ποιο σώμα προς ποιο μεταφέρεται θερμότητα;  

β) Ποια είναι η θερμοκρασία των σωμάτων όταν 
βρεθούν σε θερμική ισορροπία;  

γ) για πόσο χρονικό διάστημα έχουμε μεταφορά 
θερμότητας.  

 

59. Σώμα Α αρχικής θερμοκρασίας 80°C και σώμα Β αρχικής θερμοκρασίας 20°C 
έρχονται σε επαφή.  

Μετά την αποκατάσταση της θερμικής ισορροπίας η κοινή θερμοκρασία των δύο 
σωμάτων μπορεί να είναι:  
α. 80°C β. 50°C γ. 20°C δ. 10°C  
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε.  
 

60. Τι συμβαίνει όταν ανοίγουμε την πόρτα του ψυγείου μας;  

Μεταφέρεται θερμότητα από το χώρο της κουζίνας στο ψυγείο, γι’ αυτό 
αισθανόμαστε ότι ψυχραίνει ο χώρος έξω από το ψυγείο. 

61. Ζητήθηκε από επτά μαθητές/τριες να μετρήσουν το μήκος της μεγάλης 
διάστασης του θρανίου τους με μετροταινία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Μήπως κάποιος από τους μαθητές/τριες έκανε λάθος μέτρηση; Ποιος/α είναι 

αυτός/ή; Εξήγησε απλά πως σκέφτηκες για να απαντήσεις. 

β. Σβήσε τη λανθασμένη μέτρηση από τον πίνακα. Λαμβάνοντας υπόψη τις έξι (6) 

υπόλοιπες σωστές μετρήσεις, να βρεις τη μέση τιμή του μήκους του θρανίου σε cm, 

με ένα δεκαδικό ψηφίο (ακρίβεια δεκάτου). 

 

γ. Γράψε πιθανές αιτίες στις οποίες οφείλεται η λανθασμένη μέτρηση του/της 

μαθητή/τριας στο προηγούμενο πείραμα.  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗΚΟΣ 

Γιώργος 118 cm 
Ελένη 119 cm 
Χρήστος 124,2 cm 
Παναγιώτα 118,8 cm 

Αναστασία 118,9 cm 

Μαρία 118,6 cm 
Νίκος 118,7 cm 



δ. Είναι χρήσιμος ο υπολογισμός της μέσης τιμής των πολλών πολλών μετρήσεων; 

Γιατί; Για να απαντήσεις παρατήρησε τις έξι σωστές μετρήσεις των μαθητών. 

 

62. Γεμίζουμε με νερό βρύσης ένα πυρίμαχο δοχείο και το τοποθετούμε στο 

ηλεκτρικό μάτι. Ανάβουμε το μάτι και καταγράφουμε τη θερμοκρασία του νερού κάθε 

δύο λεπτά. Οι μετρήσεις μας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σχεδιάστε στο 

τετραγωνισμένο χαρτί το διάγραμμα της θερμοκρασίας του νερού σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

 

t(min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

θ(0C) 20 28 36 43 50 59 66 75 83 92 100 101 101 101 101 

 

 
Με βάση το διάγραμμα που έφτιαξες στο ερώτημα 3, απάντησε στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

α)Ποια είναι η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο; 

β)Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού τη χρονική στιγμή 15(min); 

γ)Ποια χρονική στιγμή η θερμοκρασία του νερού ήταν 700C; 

δ)Ποια χρονική στιγμή ξεκίνησε  ο βρασμός του νερού; 

ε)Πόση είναι η θερμοκρασία στην οποία βράζει το νερό που χρησιμοποιήσαμε; 

 

63. Στο παρακάτω σχήμα η αρχική ένδειξη του θερμομέτρου Α είναι 400C και του 

θερμομέτρου Β είναι 140C 

Τι από τα παρακάτω θα συμβεί μετά από λίγη ώρα; 
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a. Η ένδειξη του θερμομέτρου Α θα αυξηθεί και του 

Β θα μειωθεί. 

 

Β.     β. Η ένδειξη του θερμομέτρου Α θα μειωθεί και του Β θα 

        αυξηθεί                              

γ. Οι ενδείξεις και των δύο θερμομέτρων θα μειωθούν 

δ. Οι ενδείξεις και των δύο θερμομέτρων θα αυξηθούν 

ε. Οι ενδείξεις και των δύο θερμομέτρων θα παραμείνουν 

αμετάβλητες. 

Εξήγησε με λίγα λόγια την επιλογή σου. 

 

 

64. Διαθέτεις πολλά σταθμά των 5, των 7 και των 8 γραμμαρίων και θέλεις να 

ισορροπήσεις τη μάζα του σώματος που βρίσκεται στον αριστερό δίσκο (αυτή η μάζα 

έχει τιμή 36 γραμμάρια) με σταθμά που θα τοποθετήσεις στον δεξιά δίσκο. 

 

Α. Βρες κατάλληλο συνδυασμό σταθμών που θα 

επιτρέψει στον ζυγό να ισορροπήσει. 

 

Β. Αν η μέτρηση γινόταν στη Σελήνη, θα άλλαζε 

το άθροισμα των σταθμών που θα τοποθετούσες 

στο δεξιό δίσκο του ζυγού; Αιτιολόγησε την 

απάντησή σου. 

 

65. Ο κύριος Φυσικόπουλος μέτρησε με παχύμετρο το πάχος των 200 φύλλων ενός 

βιβλίου Φυσικής και το βρήκε 2,5 cm. Ζήτησε έπειτα απο τρεις μαθητές του να 

υπολογίσουν το πάχος ενός φύλλου, χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποιο όργανο 

μέτρησης. Οι απαντήσεις που πήρε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Αγγελική Δημήτρης Μάριος 

80 εκατοστά 0,0125 εκατοστά 0,5 εκατοστά 

Ποιος ή ποιοι από τους μαθητές έδωσαν τη σωστή απάντηση; Εξήγησε απλά πως 

σκέφτηκες. 

 

66. Στο δυναμόμετρο του σχήματος τοποθετήσαμε διαδοχικά διάφορα σταθμά και 

καταγράψαμε σε ένα πίνακα τις επιμηκύνσεις που αυτά προκάλεσαν στο ελατήριο. 

Κάποιος όμως έσβησε κατά λάθος κάποια στοιχεία του πίνακα.: 
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α) Με βάση τον πίνακα, η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι: 

 i)  aνάλογη της μάζας 

         ii)  aνεξάρτητη της μάζας 

        iii)  αντιστρόφως ανάλογη της μάζας 

β) Μπορείς να συμπληρώσεις τις τιμές που σβήστηκαν στον πίνακα; Εξήγησε 

απλά τη σκέψη σου. 

 

 

67. Στο ελατήριο του σχήματος, αναρτήσαμε κυλινδρικές μάζες  και μετρήσαμε την 

αντίστοιχη επιμήκυνση του. Καταγράψαμε, τις μετρήσεις μας στον παρακάτω πίνακα.    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

α.  Να σχεδιάσετε στους άξονες , το διάγραμμα Επιμήκυνσης - Μάζας του οργάνου, 

βάζοντας στον οριζόντιο άξονα, τις  μάζες των σταθμών και στον κατακόρυφο άξονα 

τις αντίστοιχες τιμές της επιμήκυνσης του ελατηρίου. 

ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.) 

0 0 

100 5 

200 10 

300 15 

400 20 

500 25 



 

β.  Με βάση το διάγραμμα, η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι: 

1. ανάλογη της μάζας     

2. αντιστρόφως ανάλογη της μάζας   

3. ανεξάρτητη της μάζας 

Κυκλώστε το νούμερο με τη σωστή απάντηση 

 

γ. Με βάση το διάγραμμα, που κατασκευάσατε, να βρείτε  

i.  την τιμή της μάζας της κασετίνας σας αν αυτή προκαλεί στο ελατήριο, επιμήκυνση 

ίση με 12,5εκ 

ii.  την επιμήκυνση του ελατηρίου που θα προκαλέσει μάζα ίση με 150 γραμ. 

         

68. Πρόκειται να ισορροπήσεις τη μάζα του σώματος που βρίσκεται στον αριστερό 

δίσκο του ζυγού με σταθμά που θα τοποθετήσεις στον δεξιό δίσκο. Διαθέτεις πολλά 

σταθμά των 5 , 10  και 2 γραμμαρίων.  
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ΕΠΙΜΗΚΥΝΣH-ΜΑΖΑ



α.  Βρες τον κατάλληλο συνδυασμό των σταθμών, που θα επιτρέψει στον ζυγό να 

ισορροπήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

β.  Αν η ζύγιση γινόταν στη Σελήνη, ο συνδυασμός των σταθμών, που θα επέτρεπε 

στο ζυγό να ισορροπήσει θα ήταν ο ίδιος με το ερώτημα Α) ή διαφορετικός; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

69. Το σχήμα δείχνει μία λίμνη το χειμώνα. Εξήγησε γιατί δεν έχει παγώσει όλη η 

λίμνη; 

 

 
 

Το  παρακάτω διάγραμμα το φτιάξαμε μετρώντας κάθε ένα λεπτό  την θερμοκρασία 

νερού που είχε αρχική θερμοκρασία 15 OC μέχρι που άρχισε να βράζει και να 

μετατρέπεται σε ατμό. Σε ποιο σημείο του κατακόρυφου άξονα θα βάλετε την 

ένδειξη 100 ΟC  και εξηγήστε γιατί;  

28g 



 

 

70. Δίνεται το διάγραμμα χρόνου-θερμοκρασιών δύο σωμάτων που βρίσκονται σε 

επαφή 

 

α.  Ποια είναι η εξέλιξη των θερμοκρασιών των δύο σωμάτων. 

β.  Ποιο σώμα έχασε ποσό θερμότητας και ποιο πήρε και πότε λέμε ότι τα σώματα 

βρίσκονται σε θερμική ισορροπία; 

γ.  Ποιες  είναι οι θερμοκρασίες των σωμάτων τις χρονικές στιγμές t1=1 sec, t2=4 

sec, t3=9 sec, t4=14 sec.   

                                              

 

                                                             ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

                                             ΦΥΣΙΚΟΣ  


