
1Γύν θαλάηεο Α θαη Γ είλαη γεκάηεο κε λεξό αξρηθώλ ζεξκνθξαζηώλ ΘΑ = 80°C  και 
ΘΓ = 20°C  αληίζηνηρα. 
α) Αλ αλακείμνπκε 200 mL λεξνύ από ηελ θαλάηα Α κε 200 mL λεξνύ από ηελ 
θαλάηα Γ, ηόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ κείγκαηνο πνπ πξνθύπηεη είλαη:  
 
i) 40 °C    ii) 45 °C   iii) 50 °C   iλ) 60°C   
 
β) Αλ αλακείμνπκε 200 mL λεξνύ από ηελ θαλάηα Α κε 100 mLλεξνύ από ηελ θαλάηα 
Γ. ηόηε ην κείγκα πνπ πξνθύπηεη έρεη ηειηθή ζεξκνθξαζία θνληά ζηνπο: 
 
i) 40 °C     ii)  45°C   iii) 50°C   iv) 60°C   
 
γ) Αλ αλακείμνπκε 100 mL λεξνύ από ηελ θαλάηα Α κε 200 mLλεξνύ από ηελ θαλάηα 
Γ, ηόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ κείγκαηνο πνπ πξνθύπηεη είλαη θνληά ζηνπο: 
 

i) 40°C     ii) 50°C   iii) 55°C   iv)   60 °C   
 
Πνηεο από ηηο απαληήζεηο απηέο είλαη ζσζηέο; 
 
 
2.Γύν ζώκαηα Α θαη Γ ηα θέξλνπκε ζε ζεξκηθή 
επαθή. Τν δηπιαλό δηάγξακκα κάο δείρλεη 
πώο κεηαβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ ζσκά- 
ησλ Α θαη Γ ζε θνηλό δηάγξακκα ζεξκνθξα- 
ζίαο-ρξόλνπ. 
α) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή θέξακε ηα ζώκαηα 
Α θαη Γ ζε ζεξκηθή επαθή; 
β) Όηαλ ηα ζώκαηα βξεζνύλ ηειηθά ζε ζεξκη- 
θή ηζνξξνπία, πνηα θνηλή ζεξκνθξαζία 
ζα έρνπλ; 
γ) Γηα πνην ρξνληθό δηάζηεκα είρακε κεηα- 
θνξά (ξνή) ζεξκόηεηαο από ην έλα ζώκα 
πξνο ην άιιν; 
δ) Πόζε είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θάζε ζώκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο Θεξ-
κηθήο επαθήο ηνπο; 
 
3.Έλα πνηήξη κε δεζηό λεξό έρεη ηνπνζεηεζεί κέζα ζε κηα ιεθάλε πνπ πεξηέρεη λεξό 
ζεξκνθξαζίαο 20°C  . Τν επόκελν δηάγξακκα κάο δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ησλ 
ζεξκνθξαζηώλ ηνπ λεξνύ ηνπ πνηεξηνύ θαη ηνπ λεξνύ ηεο ιεθάλεο, πνπ κεηξνύλ ηα 
ζεξκόκεηξα, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
α) Η ζεξκόηεηα ξέεη απζόξκεηα κε θαηεύζπλζε από ην πνηήξη πξνο ηε ιεθάλε 

ή από 

ηε ιεθάλε πξνο ην πνηήξη; 

β) Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηήζεθε γηα λα επέιζεη ζεξκηθή ηζνξξνπία; 

γ) Πόζε είλαη ε κέζε αξρηθή ζεξκνθξαζία ησλ δύν ζεξκνκέηξσλ; 

δ) Αλ ζέιακε ε ηειηθή ζεξκνθξαζία, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεξκηθή ηζνξξνπία, 

λα είλαη 

ίζε κε ηε κέζε αξρηθή ζεξκνθξαζία, ηη πξέπεη λα θάλνπκε πξηλ αξρίζεη ην 

πείξακα; 
 
 
4.Έλα πνηήξη, πνπ πεξηέρεη λεξό αξρηθήο ζεξκνθξαζίαο 70°C  , ηνπνζεηείηαη κέζα ζε 
κηα ιεθάλε, πνπ πεξηέρεη λεξό αξρηθήο ζεξκνθξαζίαο 20°C  . Με ηε βνήζεηα ησλ δύν 
ζεξκνκέηξσλ, θαηαγξάθνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θάζε δνρείνπ αλά 3 ιεπηά. 
Οη ηηκέο ησλ ζεξ-κνθξαζηώλ ζεκεηώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

 
 

Χρόνος σε λεπτά  3 
6 

9 
12 

15 
18 21 

24 27 

Θερμοκρασία στο νερό της 

λεκάνης (σε °C )  

20 23 25 26 27 28 29 30 30 

Θερμοκρασία στο νερό τοσ 

ποτηριού (σε°C  ) 

70 60 52 47 42 36 32 30 30 

 
 
α) Να ζρεδηάζεηε ζε θνηλνύο άμνλεο ηα δηαγξάκκαηα ζεξκνθξαζίαο - ρξόλνπ γηα ηηο 

πνζόηεηεο λεξνύ ζην πνηήξη θαη ζηε ιεθάλε. 

β) Πνηα είλαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο θαη πόζε είλαη ε 

κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζηε ιεθάλε θαη πόζε ηνπ λεξνύ ζην 

πνηήξη; 

γ) Πόζε είλαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ δύν αξρηθώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη γηαηί 

δελ είλαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο; 

 

 

 



 

1. Τα ζεξκόκεηξα ηη κεηξάλε: ζεξκόηεηα ή ζεξκνθξαζία; 

2. Από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνηεο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο; 

3.  α) Έλα ζώκα κπνξεί λα πεξηέρεη ζεξκόηεηα. 

β) Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα πνπ ξέεη από έλα ζώκα ζε έλα άιιν ιόγσ ηεο 

δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 

γ) Η ζεξκόηεηα ξέεη απζόξκεηα πάληα από ηα ζεξκόηεξα ζώκαηα πξνο ηα 

ςπρξόηεξα,  

δ) Όηαλ ζε έλα ζώκα πξνζθέξεηαη ζεξκόηεηα, ηα κόξηά ηνπ θηλνύληαη όιν θαη 

πην γξήγνξα, 

 ε) Γύν ζώκαηα πνπ είλαη ζε ζεξκηθή επαθή ιέκε όηη βξίζθνληαη ζε ζεξκηθή 

ηζνξξνπία από ηε ζηηγκή πνπ απνθηήζνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 

4. Γύν κηθξά ζώκαηα Α θαη Β ηα θέξλνπκε ζε ζεξκηθή επαθή. Πνηεο από ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο; 

α) Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ Α απμάλεηαη, ηόηε ζεξκόηεηα ξέεη από ην Β πξνο ην Α.  

β) Αλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζεξκόηεηα ξέεη από ην Α πξνο ην Β, ηόηε ηε ζηηγκή 

απηή ε ζεξκνθξαζία ηνπ Α είλαη πςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ Β. 

 γ) Αλ πξηλ ηελ επαθή ησλ ζσκάησλ γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπο ηζρύεη ΘΑ > ΘΒ, 

ηόηε ζα έρνπκε ζπλερώο ξνή ζεξκόηεηαο από ην Α πξνο ην Β.  

δ) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δε ζα έρνπκε πιένλ κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην Α 

πξνο ην Β ηα δύν ζώκαηα ζα έρνπλ ίζεο ζεξκνθξαζίεο. 

 

 

5.. Τν λεξό ζηνλ δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη ην λεξό ηνπ δνρείνπ βξίζθνληαη ζε 

ζεξκηθή επαθή. Ο παξαθάησ πίλαθαο κάο δίλεη ηηο ελδείμεηο ησλ 

ζεξκνκέηξσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Χρόνος (σε λεπτά) 
Θερμόμετρο Α (σε 

°C  )  
Θερμόμετρο Β (σε°C  ) 

4 40 10 

8 38 13 

12 36 15 

16 33 16 

20 30 18 

24 28 20 

28 27 22 

32 26 24 

36 25 25 

40 25 25 

 
α) Να ζρεδηάζεηε ηα δηαγξάκκαηα ζεξκνθξαζίαο - ρξόλνπ γηα ηηο δύν πνζόηεηεο ηνπ 

λεξνύ, 

 β) Πνηα είλαη ε θαηεύζπλζε ηεο ξνήο ηεο ζεξκόηεηαο; Έρνπκε ζπλερή ξνή 

ζεξκόηεηαο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα; 

γ) Γηα ηελ απζόξκεηε ξνή ζεξκόηεηαο από έλα ζώκα Α πξνο έλα ζώκα Γ ηη 

πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα ππάξρνπλ; 

 


