
1.Τη είλαη ε ζερκοθραζία ελός ζώκαηος; 
Δίλαη έλα θπζηθό κέγεζνο πνπ καο δείρλεη πόζν ζεξκό ή ςπρξό είλαη 
έλα ζώκα 
 
2.Τη είλαη ζερκόηεηα;  
Θεξκόηεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από έλα ζεξκό ζώκα ζε 
έλα ςπρξό  ώζπνπ λα απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ζεξκόηεηαο είλαη  ην 1 Joule 
 
3.Τη είλαη ε ζερκηθή  ελέργεηα; 
Θεξκηθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ θηλεηηθώλ 
ελεξγεηώλ ησλ κνξίσλ ηνπ ιόγσ ζπλερώλ θαη ηπραίσλ θηλήζεώλ ηνπο. 
 
4.Έτοσκε δύο ποηήρηα, ηο έλα γεκάηο πάγο θαη ηο άιιο γεκάηο κε 
λερό 80°C Τα  αθήλοσκε πάλω ζε έλα ηραπέδη. Τη ζα ζσκβεί θαζώς 
περλά ο τρόλος; 
 
Τν πνηήξη πνπ πεξηέρεη πάγν ζα απνξξνθήζεη ζεξκόηεηα από ην 
πεξηβάιινλ θαη ε  ζεξκνθξαζία ηνπ πάγνπ ζα αξρίζεη λα αλεβαίλεη. 
Μόιηο θζάζεη ζηνπο 0°C ν πάγνο ζα  αξρίζεη λα ιηώλεη 
θαη κόιηο πγξνπνηεζεί όιε ε πνζόηεηά ηνπ ζα αξρίζεη λα αλεβαίλεη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ώζπνπ λα γίλεη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
Αληίζεηα ην πνηήξη κε ην ζεξκό λεξό ζα απνβάιιεη ζεξκόηεηα ζην 
πεξηβάιινλ θαη ζα ςύρεηαη ώζπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα γίλεη ίζε κε ηε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 
Σην ηέινο θαη ηα δύν πνηήξηα ζα έρνπλ λεξό ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο. 
 
5.Τη ορίδοσκε ως ζερκηθή ηζορροπία δύο ζωκάηωλ;  
 
Θεξκηθή ηζνξξνπία είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα δύν ζώκαηα 
έρνπλ ηελ ίδηα  ζεξκνθξαζία.  
Όηαλ έρνπκε ζεξκηθή ηζνξξνπία δελ έρνπκε κεηαθνξά Θεξκόηεηαο 
 
 
6.Σώκα Α αξρηθήο ζεξκνθξαζίαο 80°C θαη ζώκα Β αξρηθήο ζεξκνθξαζίαο 20° 
C έξρνληαη ζε επαθή. 
Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο ε θνηλή ζεξκνθξαζία ησλ  
δύν ζσκάησλ κπνξεί λα είλαη: 
α. 80°C 
β. 50°C 
γ. 20°C 
δ. 10°C 

 
Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη αηηηνινγήζηε. 
 



 
7. Γύν ζώκαηα Α θαη Β δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο έξρνληαη ζε επαθή. 
Γηαπηζηώλεηαη  όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο Α  

κεηώλεηαη. Τη από ηα παξαθάησ ηζρύεη: 
α. Μεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ην ζώκα Α ζην ζώκα Β. 
β. Μεηαθέξεηαη ζεξκνθξαζία από ην ζώκα Α ζην ζώκα Β. 
γ. Πξηλ από ηελ επαθή ην ζώκα Β είρε κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία από ην 
ζώκα Α. 
δ.Πξηλ από ηελ επαθή ην ζώκα Α είρε κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία από ην 
ζώκα Β 
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

8.Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ βάιηε κεηά ηελ παύια δίπια από θάζε γξάκκα 
ην γξάκκα Σ αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ην γξάκκα Λ αλ ε πξόηαζε 
είλαη ιάζνο. 

Α. Η ζεξκόηεηα κεηξηέηαη ζε Κelvin. 
Β.  Η ζεξκνθξαζία κεηξηέηαη θαη ζε βαζκνύο C 
Γ. Η ζεξκόηεηα θαη ε  ζεξκνθξαζία είλαη ζπλώλπκεο ιέμεηο . 
Γ. Αλ έλα ζώκα έρεη κάδα 200 gr ηόηε ην βάξνο ηνπ ζηε γε είλαη 2 Ν. 
Δ. Αλ έλα ζώκα έρεη ζηελ Γε κάδα 5 Κg θαη βξεζεί ζηελ Σειήλε  όπνπ 

μέξνπκε όηη ε βαξύηεηα είλαη κηθξόηεξε ζα βξνύκε όηη ην ζώκα έρεη 
κηθξόηεξε κάδα ζηελ Σειήλε  . 

Ση. Σώκα έρεη βάξνο ζηελ Γε 10 Ν αλ όκσο ην πάκε ζηελ Σειήλε ην βάξνο 
ηνπ ζα γίλεη κηθξόηεξν . 

 
Α- Λ   , Β-  Σ    , Γ-  Λ      , Γ- Σ     ,  Δ-  Λ     , ΣΤ- Σ       . 

 
 
9.Σπκπιεξώζηε κε ηηο  ιέμεηο (Ν, δύλακε, sec, ρξνλόκεηξν, κνλάδα, 3 
Kg, γε, πνζόηεηα , κηθξόηεξν, δπλακόκεηξν, Κg) : 
ε κάδα ελόο ζώκαηνο  καο δείρλεη ηελ ποζόηεηα ηεο ύιεο πνπ έρεη ην 
ζώκα θαη κεηξηέηαη ζε Kg ελώ ην βάξνο ηνπ δείρλεη ηελ δύλακε κε ηελ 
νπνία ην  έιθεη ε γε θαη κεηξηέηαη ζε Ν Τνλ ρξόλν ηνλ κεηξάκε κε ην 
 τρολόκεηρο θαη ε κνλάδα κέηξεζήο ηνπ είλαη ην sec 
Τελ δύλακε ηελ κεηξάκε κε ην δσλακόκεηρο θαη ε  κολάδα κέηξεζεο 
ηεο είλαη ην Ν. 
Αλ έλα ζώκα βξίζθεηαη ζηελ γε  θαη έρεη κάδα 3 Kg ελώ  ην βάξνο ηνπ 
είλαη 30 Ν ηόηε αλ βξεζεί ζηελ Σειήλε  όπνπ έρνπκε κηθξόηεξε ηηκή 
επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ γε ε κάδα ηνπ ζα 
είλαη 3 Kg  ελώ ην βάξνο ηνπ ζα είλαη  κηθρόηερο 
 
 


