
ΦΕ7 

 Σηεκ εηθόκα απεηθμκίδεηαη ημ πείναμα πμο θάκαηε ζημ ενγαζηήνημ θαη 

ακαθένεηαη ζημ ηη ζομβαίκεη ζημ κενό ή ζημ ιάδη όηακ παγώκμοκ.  

Α) Να ζπεδηάζεηε ημ ζπήμα πμο έπεη ε επηθάκεηα 

ημο θάζε ογνμύ, όηακ αοηό έπεη παγώζεη. 

Β) Να πενηγνάρεηε ηη ζα ζομβεί ακ ημπμζεηήζμομε 

ημ παγάθη από κενό ζε έκα πμηήνη με κενό θαη ημ 

παγάθη από ιάδη ζε έκα πμηήνη με ιάδη. 

  

Γ) Να γνάρεηε ηα ζομπενάζμαηά ζαξ ζομπιενώκμκηαξ ηα θεκά με ηηξ ιέλεηξ πμο 

ιείπμοκ θαη βνίζθμκηαη ζημ ζύκκεθμ. 

Τμ κενό όηακ παγώκεη …………………………. Γη’ αοηό μ πάγμξ 

…………………….ζημ κενό. Τμ ιάδη όηακ παγώκεη ………………………. 

Γη’ αοηό ημ παγάθη από ιάδη ………………………. ζημ ιάδη.  

 

 Μπμνείηε κα πνμβιέρεηε ηη ζα ζομβεί ακ ημπμζεηήζμομε έκα γοάιηκμ μπμοθάιη 

γεμάημ μέπνη πάκς με κενό ζηεκ θαηάρολε ημο ρογείμο; Να ελεγήζεηε ηεκ 

πνόβιερή ζαξ. 

 

 Σηεκ εηθόκα θαίκεηαη ημ πείναμα πμο θάκαηε ζημ 

ενγαζηήνημ, ζημ μπμίμ μεηνήζαηε  ηηξ ηημέξ ηεξ 

ζενμμθναζίαξ ζηα ηνία ζενμόμεηνα, πμο βνίζθμκηαη ζε 

δηαθμνεηηθά βάζε. Τμ δμπείμ πενηείπε θνύμ κενό με 

παγάθηα θαη ζηεκ δηάνθεηα ημο πεηνάμαημξ δεκ ακαθηκήζαηε 

ή ακαθαηέραηε ημ κενό .Σημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί, 

θαηαγνάθμκηαη μη ηημέξ ηεξ ζενμμθναζίαξ πμο μεηνήζεθακ, 

ανπηθά μεηά από ιίγε ώνα αθμύ ημπμζεηήζεθακ ηα 

ζενμόμεηνα θαη ζηεκ ζοκέπεηα μεηά από ανθεηή ώνα . 

 Λίγε ώνα Ανθεηή ώνα 

Θενμμθναζία ζημ πάκς 

μένμξ ημο δμπείμο 

1 0C 12 0C 

Θενμμθναζία ζημ μέζμ 

ημο δμπείμο 

7 0C 1 10C 

Θενμμθναζία ζημ θάης 

μένμξ ημο δμπείμο 

5 0C 90C 

Α) Na ζογθνίκεηε ηηξ ζενμμθναζίεξ θαη κα γνάρεηε ηηξ παναηενήζεηξ ζαξ.  

Β) Να γνάρεηε ηα ζομπενάζμαηά ζαξ με βάζε ηηξ παναηενήζεηξ ζαξ.  

συστζλλεται 

διαστζλλεται 

επιπλζει

 βυθίηεται 



 Τα πενηζζόηενα οιηθά ζώμαηα, είηε 

βνίζθμκηαη ζηεκ ζηενεή είηε ζηεκ ογνή 

είηε ζηεκ αένηα θαηάζηαζε γεκηθά 

δηαζηέιιμκηαη όηακ ζενμαίκμκηαη θαη 

ζοζηέιιμκηαη όηακ ρύπμκηαη. Τμ κενό 

όμςξ έπεη μηα δηαθμνεηηθή 

ζομπενηθμνά όηακ ζενμαίκεηαη ή 

ρύπεηαη, πμο απεηθμκίδεηαη ζημ 

παναθάης ζπήμα.  

Να πενηγνάρεηε αοηή ηεκ ηδηαηηενόηεηα ημο κενμύ. 

 Μπμνείηε κα ελεγήζεηε ηε ζεμαζία πμο έπεη ε «ακςμαιία» ηεξ ζοζημιήξ ημο 

κενμύ γηα ηεκ δηαηήνεζε ηεξ δςήξ ζηηξ ιίμκεξ, όηακ ημκ πεημώκα ε ζενμμθναζία 

ηεξ αημόζθαηναξ πέθηεη θάης από 00C. 

 

 

 


