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ΘΕΜΑ 3 
Α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα (ορισμένα ή μεταβαλλόμενα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Ποιες είναι οι καταστάσεις των υλικών; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η φυσική 
κατάσταση των υλικών; Να γράψετε και κάποιο παράδειγμα. 
 
Οι καταστάσεις των υλικών είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.  
Η φυσική κατάσταση των υλικών επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την πίεση. 
Αντίστοιχα παραδείγματα: στους Πόλους της Γης όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, 
το νερό βρίσκεται κυρίως σε μορφή πάγου ενώ στην εύκρατη ζώνη το νερό είναι κυρίως 
υγρό. Το βουτάνιο εντός των φιαλιδίων θέρμανσης βρίσκεται υπό υψηλή πίεση και είναι 
υγρό, ενώ όταν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, όπου η πίεση είναι μικρότερη, μετατρέπεται σε 
αέριο.  
 
 
ΘΕΜΑ 4 
Α. Να αναφέρετε τις φυσικές ιδιότητες των υλικών και να γράψετε δυο λόγια για την κάθε μία. 
 
Εκτός από το χρώμα, τη γεύση και την οσμή είναι:  
η σκληρότητα της οποίας η μέτρηση γίνεται κυρίως για τα ορυκτά με την εμπειρική 
σκληρομετρική κλίμακα Μος (Mohs) 
η ελαστικότητα που είναι η ιδιότητα των υλικών να επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα μετά 
από παραμόρφωση 
η ευθραυστότητα που χαρακτηρίζεται μεγάλη σε υλικά που θραύονται (σπάνε) εύκολα και 
μικρή όταν τα υλικά αντέχουν σε καταπονήσεις χωρίς να σπάνε 
η πυκνότητα που εκφράζει τη μάζα ενός υλικού που περιέχεται σε συγκεκριμένο όγκο του 
η ηλεκτρική αγωγιμότητα, που εκφράζει την ευκολία με την οποία περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα 
από ένα υλικό 
η θερμική αγωγιμότητα που εκφράζει την ευκολία με την οποία περνά η θερμότητα από ένα 
υλικό 
 
Β. Ποια από τα παρακάτω μείγματα είναι ομογενή και ποια ετερογενή; 
 
Νερό-αλάτι ομογενές, κρασί ομογενές, μελάνι ομογενές, λάδι-νερό ετερογενές, αναψυκτικό 
ομογενές, αίμα ετερογενές, αέρας – ομογενές, χώμα-νερό ετερογενές, αλατοπίπερο 
ετερογενές. 
 
 
 
 

 Στερεά (s) Υγρά (l) Αέρια (g) 
    

Μάζα ορισμένη ορισμένη ορισμένη 
    

Όγκος ορισμένος ορισμένος μεταβαλλόμενος
    

Σχήμα ορισμένο μεταβαλλόμενο μεταβαλλόμενο
    



     
 

     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012‐2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 4 
 

ΘΕΜΑ 5 
Να συμπληρώσετε σωστά την τελευταία στήλη του πίνακα στους 25ΟC. 
 

ΥΛΙΚΟ Σ.Τ σε ΟC Σ.Ζ σε ΟC ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α 18 250 υγρή 
Β 0 100 υγρή 
Γ -16 41 υγρή 
Δ 68 121 στερεή 

 
 
Β. Τι αλλαγές θα συμβούν στους 120ΟC;  
 
Οι ουσίες Β και Γ θα μεταβούν σε αέρια κατάσταση. 
 
Γ. Τι υλικό είναι το Β; 
 
Το νερό. 
 
 
ΘΕΜΑ 6 
Α. Να γράψετε 3 λόγους για τους οποίους το νερό είναι σημαντικό στη ζωή μας. 
 
Είναι το πιο διαδεδομένο υγρό στη φύση. Περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης 
καλύπτεται από νερό. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. 
Αποτελεί το κύριο συστατικό των ζωντανών οργανισμών. Όλα τα ζώα και τα φυτά 
αποτελούνται από νερό σε ποσοστό μέχρι και 95%. Είναι απαραίτητο στους οργανισμούς 
διότι συμμετέχει στις βιολογικές τους  λειτουργίες. 
Είναι το κύριο συστατικό των τροφών και πολλών υλικών καθημερινής χρήσης. 
 
Β. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες χρήσεις του νερού ως αστική, βιομηχανική 
ή γεωργική. 
1. ξύρισμα προσώπου αστική, 2. άρδευση χωραφιού γεωργική, 3. Ψύξη αερίων στα 
διυλιστήρια βιομηχανική, 4. Πότισμα γλάστρας αστική, 5. Παρασκευή αναψυκτικού 
βιομηχανική. 
 
 
ΘΕΜΑ 7 
Να συμπληρώσετε τις μεταβολές: 
 
Από στερεό σε υγρό:  τήξη 
Από υγρό σε στερεό:  πήξη 
Από υγρό σε αέριο:    εξάτμιση 
Από αέριο σε υγρό:    συμπύκνωση 
Από αέριο σε στερεό: απόθεση 
Από στερεό σε αέριο: εξάχνωση 
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Β. Τι ονομάζουμε διαλύματα; Σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη μπορούμε να διαλύσουμε 
απεριόριστη ποσότητα διαλυμένης ουσίας; 
 
Διαλύματα ονομάζονται τα ομογενή μείγματα, αυτά δηλαδή τα μείγματα των οποίων τα 
συστατικά δεν είναι διακριτά με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο. 
Σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη δεν μπορούμε να διαλύσουμε απεριόριστη ποσότητα 
διαλυμένης ουσίας. Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα 
διαλύτη (σε συγκεκριμένες συνθήκες) ονομάζεται διαλυτότητα της ουσίας. 
 
 
ΘΕΜΑ 8 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 

1. Ο διαλύτης δεν έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα.                             Λάθος 
2. Τα στερεά σώματα έχουν συγκεκριμένο σχήμα αλλά μεταβαλλόμενο όγκο.         Λάθος 
3. Το πότισμα του χωραφιού αποτελεί αστική χρήση του νερού.                              Λάθος 
4. Η μετάβαση από τη στερεά στην αέρια κατάσταση καλείται απόθεση.                 Λάθος 
5. Πήξη είναι η μετατροπή ενός υγρού σε στερεό.                                                    Σωστό 
6. Το μείγμα ζάχαρη-καφές είναι ομογενές.                                                              Λάθος 
 
 
 
ΘΕΜΑ 9 
Να συμπληρώσετε τα κενά: 

1. Ένα μείγμα μπορεί να είναι ομογενές ή ετερογενές . 

2. Σε θερμοκρασία μεταξύ του σημείου τήξεως και του σημείου ζέσεως οι ουσίες είναι σε   

υγρή κατάσταση. 

3. Ο σημαντικότερος διαλύτης είναι το νερό . 

4. Το σημείο ζέσεως ή βρασμού είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό μετατρέπεται σε 

αέριο.  

5. Το διαμάντι έχει μεγάλη σκληρότητα. 

6. Εξάχνωση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα στερεό μετατρέπεται σε αέριο. 

 

   


