
ΦΕ6 

 Σηεκ εηθόκα απεηθμκίδεηαη ημ πείναμα πμο θάκαηε ζημ ενγαζηήνημ θαη 

αθμνά ζηηξ μεηαβμιέξ ηεξ θοζηθήξ θαηάζηαζεξ ημο κενμύ θαηά ηεκ 

δηάνθεηα ηεξ ζένμακζήξ ημο. Να ακαθένεηε ζοκμπηηθά ηα οιηθά πμο 

πνεζημμπμηήζαηε θαζώξ θαη ηεκ δηαδηθαζία. Να πενηγνάρεηε ηεκ ελέιηλε 

ημο πεηνάμαημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Να θαηαγνάρεηε ηα ζομπενάζμαηα ζαξ από ημ πνμεγμύμεκμ πείναμα. Να 

ζπεδηάζεηε πνόπεηνα ημ δηάγναμμα «ζενμμθναζίαξ-πνόκμο» θαη κα 

ζοζπεηίζεηε μενηθέξ πενημπέξ ημο δηαγνάμμαημξ με ηηξ μεηαβμιέξ ζηε θοζηθή 

θαηάζηαζε ημο κενμύ. 

 

 Σημ παναθάης δηάγναμμα «ζενμμθναζίαξ-πνόκμο», πανηζηάκμκηαη με ζεμεία 

μη μεηνήζεηξ πμο πάνζεθακ θαηά ηεκ ζένμακζε εκόξ πονίμαπμο δμπείμο πμο 

πενηείπε κενό με παγάθηα.
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1. Γηα πόζμ πνόκμ ιεηώκμοκ ηα παγάθηα; Πόζε είκαη ηόηε ε ζενμμθναζία ημο 

κενμύ; 

2. Γηα πόζμ πνόκμ ημ κενό βνίζθεηαη μιόθιενμ ζε ογνή θαηάζηαζε; 

3. Πόηε ημ κενό ανπίδεη κα βνάδεη; Πόζε είκαη ηόηε ε ζενμμθναζία ημο κενμύ; 

Κάκμομε  λακά ημ πείναμα ζενμαίκμκηαξ πιο έντονα ημ δμπείμ με ηα παγάθηα. 

Πμηεξ από ηηξ παναθάης  πνμηάζεηξ είκαη σωστές; 

Α)  Τα παγάθηα ζα ιεηώζμοκ πημ γνήγμνα. 

Β) Τμ κενό ζα ζενμακζεί ζε ζενμμθναζία πάκς από 100 0 C 

Γ) Τμ κενό ζα ανπίζεη κα βνάδεη ζε ζενμμθναζία μηθνόηενε από 100 0 C 

Δ) Τμ κενό ζα θηάζεη ζε ζενμμθναζία  100 0 C ζε ιηγόηενμ πνόκμ. 

Γ) Τα παγάθηα ζα ιεηώζμοκ θαη πάιη ζε ζενμμθναζία 0 0 C θαη ημ κενό ζα βνάζεη 

ζημοξ 100 0 C. 

 

 Θενμαίκμομε κενό μέζα ζε μπνίθη ζε θάπμημ «μάηη» ηεξ θμοδίκαξ. Οη 

μεηνήζεηξ πμο θάκαμε θαίκμκηαη ζημκ παναθάης πίκαθα.  

Φνόκμξ 

(ιεπηά) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Θ(0 C) 22 30 39 48 55 64  72 80 87 93 100 100 100 

 1) Να θάκεηε ημ δηάγναμμα  «ζενμμθναζίαξ-πνόκμο»  ζε βαζμμιμγεμέκμοξ 

άλμκεξ. 

2) Γηαηί ε ζενμμθναζία παναμέκεη ζηαζενή ζημοξ 100 0 C; 

3) Ακ επακαιάβμομε ημ πείναμα με μεγαλύτερη πμζόηεηα κενμύ, πμηεξ από ηηξ 

παναθάης  πνμηάζεηξ είκαη σωστές; 

Α)  Τμ κενό ζα ζενμακζεί πημ γνήγμνα. 

Β) Τμ κενό ζα ζενμακζεί πημ ανγά. 

Γ) Τμ κενό ζα ανπίζεη κα βνάδεη ζε ζενμμθναζία μηθνόηενε από 100 0 C 

Δ) Τμ κενό ζα ανπίζεη κα βνάδεη ζε ζενμμθναζία  100 0 C 

Γ) Τμ κενό ζα θηάζεη ζε ζενμμθναζία  100 0 C ζε πενηζζόηενμ πνόκμ. 



Θ1 Θ2 
 Σε έκα πείναμα ημπμζεημύμε έκα δμπείμ με παγάθηα μέζα ζε 

μηα ιεθάκε με δεζηό κενό. Τμπμζεημύμε δομ ζενμόμεηνα ζημ 

δμπείμ (ζ1) θαη ζηε ιεθάκε (ζ2) θαη ανπίδμομε κα θαηαγνάθμομε ηηξ 

εκδείλεηξ ημοξ ακά έκα ιεπηό. Τη πενημέκεηε κα δείλμοκ ηα 

ζενμόμεηνα ιίγμ πνόκμ μεηά ηεκ έκανλε ημο πεηνάμαημξ; 

Α) Οη ζενμμθναζίεξ  ζ1 θαη ε ζ2 αολάκμκηαη   

Β) Η ζενμμθναζία ζ2 μεηώκεηαη εκώ ε ζενμμθναζία ζ1 αολάκεηαη 

Γ) Η ζενμμθναζία ζ2 μεηώκεηαη εκώ ε ζενμμθναζία ζ1 παναμέκεη ζηαζενή. 

Δ) Οη ζενμμθναζίεξ  ζ1 θαη ε ζ2 μεηώκμκηαη 

Να επηιέλεηε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα ημ ελεγήζεηε. 

 

 Τη από ηα παναθάης ζομβαίκεη, όηακ ζενμαίκμομε κενό πμο βνάδεη; 

Γπηιέληε ηεκ ζςζηή απάκηεζε. 

Α) αολάκεηαη ε ζενμμθναζία ημο 

Β) αολάκεηαη ε ζενμόηεηα ημο 

Γ) ημ κενό παύεη κα απμννμθά εκένγεηα 

Δ) ημ κενό ζα ελαθμιμοζήζεη κα βνάδεη.   

 

 Παίνκμομε έκα παγάθη  0 0 C ζημ πένη μαξ. Μεηά από ιίγμ πνόκμ ακμίγμομε ημ 

πένη μαξ θαη μ πάγμξ δεκ έπεη αθόμε ιηώζεη. Πόζε είκαη ε ζενμμθναζία ημο; 

Γπηιέληε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα ημ ελεγήζεηε. 

Α) μεγαιύηενε από 0 0 C 

Β) ίζε με 0 0 C 

Γ) μηθνόηενε από 0 0 C 

 

 Τοιίγμομε δομ παγάθηα, ημ έκα με μάιιηκμ ύθαζμα θαη ημ άιιμ με 

αιμομηκόπανημ. Πμημ από ηα δομ ζα ιεηώζεη πημ γνήγμνα; 



Α) αοηό με ημ αιμομηκόπανημ. 

Β) αοηό με ημ μάιιηκμ ύθαζμα 

Γ) θαη ηα δομ ηαοηόπνμκα. 

Γπηιέληε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα ημ ελεγήζεηε. 

 Σηεκ εηθόκα απεηθμκίδμκηαη ηα θαηκόμεκα 

πμο ζοδεηήζαηε ζηεκ ηάλε θαη 

ζογθνμημύκ ημκ «θύθιμ ημο κενμύ».  

Α) Να πενηγνάρεηε ζοκμπηηθά ηα 

θαηκόμεκα αοηά.  

Β) Πμηα είκαη ε ζεμαζία ημο θύθιμο ημο 

κενμύ γηα ημ πενηβάιιμκ θάζε ηόπμο, ηα 

θοηά ηα δώα θαη ημοξ ακζνώπμοξ. 

Γ) Πςξ ζοζπεηίδεηαη με ηα παναπάκς ημ 

πνόβιεμα ηεξ «έιιεηρεξ πόζημμο κενμύ» πμο ακηημεηςπίδμοκ μη θμηκςκίεξ 

μαξ ζήμενα; 

 


