ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ 1Ο
1. Τι ονομάζεται θερμοκρασία;
2. Τι ονομάζεται θερμότητα; Είναι σωστή η έκφραση ότι ένα σώμα έχει θερμότητα;
3. Πότε λέμε ότι δύο σώματα είναι σε θερμική επαφή και πότε είναι σε θερμική ισορροπία;
4. Τι ονομάζεται θερμική ενέργεια ενός σώματος;
5. Τι ονομάζεται εσωτερική ενέργεια ενός σώματος;
ΘΕΜΑ 2Ο
1. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι επιστημονικά
σωστό κ με Λ αυτές των οποίων είναι επιστημονικά λανθασμένο:
a) Η θερμοκρασία ενός σώματος δεν εξαρτάται από την μάζα του.
b) Η θερμική ενέργεια ενός σώματος δεν εξαρτάται από την μάζα του.
c) Ένα σώμα χαμηλής θερμοκρασίας είναι δυνατόν να περικλείει περισσότερη
θερμική ενέργεια από ένα άλλο υψηλότερης.
d) Η θερμότητα μεταφέρεται πάντοτε από ένα σώμα μεγαλύτερης θερμικής
ενέργειας προς ένα σώμα μικρότερης.
e) Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εκφράζει την αρχή διατήρηση της ορμής.
f) Μια θερμική μηχανή μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε θερμότητα

2. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις το περιεχόμενο των οποίων είναι επιστημονικά
σωστό και με Λ αυτές των οποίων είναι επιστημονικά λανθασμένο.
I.

Κατά τη θερμική διαστολή ενός σώματος οι δομικοί λίθοι του:
a. Κινούνται όλο και πιο έντονα
b. Απομακρύνονται μεταξύ τους
c. Διαστέλλονται
d. Πλησιάζουν μεταξύ τους

II.

Κατά τη θερμική διαστολή ενός στερεού ή υγρού σώματος η μεταβολή του:
a. Εξαρτάται μόνο από την μεταβολή της θερμοκρασίας.
b. Είναι ανάλογη με τον αρχικό όγκο του σώματος.
c. Εξαρτάται από το υλικό του σώματος.

III.

1. Όλα τα σώματα όταν θερμανθούν διαστέλλονται
2. Δύο μεταλλικές ράβδοι που έχουν ίσα μήκη σε κάποια θερμοκρασία θ, θα
εξακολουθούν να έχουν ίσα μήκη και σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία
3. Οι κοιλότητες ή οι οπές ενός σώματος δεν διαστέλλονται όταν αυτό
θερμαίνεται.
4. Γενικά, ένα υγρό διαστέλλεται περισσότερο από το δοχείο που το περιέχει.
5. Δύο υγρά που έχουν ίσους όγκους σε κάποια θερμοκρασία θ, θα έχουν ίσους
όγκους και σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία.
6. Η μάζα ενός υγρού αυξάνεται όταν το υγρό διαστέλλεται.

3. Μια καλοκαιρινή μέρα βγάζουμε ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένου νερού από το ψυγείο.
Μετά από λίγο το νερό ζεσταίνεται. Αν το θερμόμετρο του ψυγείου δείχνει 10 οC
χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στο γραπτό σας τη λέξη Σωστό ή
Λάθος δίπλα στο γράμμα κάθε πρότασης.
a) Η θερμότητα του νερού όταν το βγάζουμε από το ψυγείο είναι 10 οC.
b) Η θερμοκρασία του νερού όταν το βγάζουμε από το ψυγείο είναι 10 οC.
c) Έχουμε ροή θερμότητας από το δωμάτιο στο νερό.
d) Έχουμε ροή θερμότητας από το νερό στο δωμάτιο.
e) Έχουμε ροή θερμοκρασίας από το νερό στο δωμάτιο.
f)

Έχουμε ροή θερμοκρασίας από το δωμάτιο στο νερό.

4. Συμπληρώστε τα κενά:
Το ……………της κλίμακας Κελσίου αντιστοιχεί στη σταθερή θερμοκρασία που λιώνει ο
καθαρός ………………….σε πίεση μιας ατμόσφαιρας.
Το εκατό (1000C) της κλίμακας αντιστοιχεί στη σταθερή θερμοκρασία στην οποία
……………….το καθαρό…………………. σε πίεση μιας ατμόσφαιρας.
Η ……………………..θερμοκρασία που μπορεί να υπάρξει στο σύμπαν
ονομάζεται…………….. ………………… και ισοδυναμεί με………..0C.
5. Συμπληρώστε:
a) Τα ...................... σώματα έχουν σταθερό σχήμα.
b) Τα ......................... σώματα δεν έχουν σταθερό όγκο.
c) Τα ...................... σώματα έχουν και σταθερό……….. και σταθερό …………….

ΘΕΜΑ 3Ο
1. Τοποθετούμε διαδοχικά σε μια ζυγαριά 2 λίτρα νερού θερμοκρασίας 4 0C και 2
λίτρα νερού 0 0C. Σε ποια περίπτωση η ένδειξη της ζυγαριάς είναι μεγαλύτερη και γιατί;
2. Στο εργαστήριο της φυσικής πραγματοποιήσαμε την παρακάτω δραστηριότητα:
Σε ένα δοχείο Pyrex βάλαμε 1kg νερό και το τοποθετήσαμε πάνω από την εστία θέρμανσης.
Κάθε 2 λεπτά λαμβάναμε τη θερμοκρασία του νερού την οποία καταχωρήσαμε σε πίνακα
μετρήσεων. Με βάση της τιμές του πίνακα κατασκευάσαμε το παρακάτω διάγραμμα.
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το διάγραμμα απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

a. Ποια είναι η αρχική θερμοκρασία του υγρού;
b. Ποια η θερμοκρασία του υγρού μετά από 4 min θέρμανσης;
c. Πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του υγρού μετά από 6 min;
d. Πόση θερμότητα μεταφέρθηκε στο νερό μετά από 6 min θέρμανσης;
ΘΕΜΑ 4ο
1.

Σε ένα μονωμένο ποτήρι που περιέχει 100gr νερό θερμοκρασίας 30 οC

προσθέτουμε 200gr νερό θερμοκρασίας 90 οC. Να υπολογίσεις την τιμή της
θερμοκρασίας στην οποία θα σταθεροποιηθεί η ένδειξη του θερμομέτρου που είναι
βυθισμένο στο ποτήρι.
2.

Ένα ανοικτό αλουμινένιο κουτί έχει όγκο 354ml και είναι τελείως γεμάτο

με νερό, όταν βρίσκεται στη θερμοκρασία του ψυγείου 4 οC. Το βγάζουμε από το ψυγείο
και το τοποθετούμε πάνω σε ένα τραπέζι. Όταν επιστρέφουμε ύστερα από μεγάλο
χρονικό διάστημα παρατηρούμε μια ποσότητα υγρού πάνω στο τραπέζι. Πως θα
μπορούσες να ερμηνεύσεις αυτήν την παρατήρηση; Αν η θερμοκρασία που επικρατεί στο
δωμάτιο είναι 34 οC, να υπολογίσεις:
a)

Τον όγκο του κουτιού

b)

Τον όγκο του νερού

c)

Την ποσότητα του νερού που χύθηκε

