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ΠΙΝΑΚΑ  ΜΟΝΑΓΩΝ 

 
 

α/α ΜΔΓΔΘΟ ΤΜΒ. S.I. C.G.S. ΑΛΛΔ     ΜΟΝΑΓΔ 
1 Μήημξ s, l, d, h m cm Km, dm, mm, ι, in, A 

2 Μάγα m Kg, Kgr gr tn, mg, a.m.u., μηά 

3 Υνόκμξ t sec sec min, h, διένα, έημξ 

4 Διααδό S m2 cm2 ζηνέιια, Êm ,dm ,mm2 2 2 

5 Όβημξ V m3 cm3 Km ,dm ,mm ,lt,ml3 3 3  

6 Σαπύηδηα ο m/sec cm/sec Km/h 

7 Δπζηάποκζδ α m/ sec2 cm/ sec2 - 

8 Γύκαιδ (αάνμξ, 
ηνζαή, άκςζδ, 
ηεκηνμιόθμξ, 

θοβόηεκηνδ, ηθπ) 

F 
(B, T, Α, 
Fk,, 

ηθπ)  

N, Nt dyn Kp, p 

9 Ρμπή δύκαιδξ Μ N m  dyn cm  Kp m  

10 Γςκία θ, ε rad rad 1°, 1', 1'' 

11 Ποηκόηδηα ν, d Kg / m3 gr/ cm3 tn / m ,Kg / lt3  

12 Δζδζηό αάνμξ ε N / m3 dyn/ cm3 Kp/ m ,p/ cm3 3 

13 Πίεζδ P N / m2 dyn/ cm2 Torr,cmHg,mmHg,Kp/ m ,

Kp/ cm ,p/ cm ,at,Atm,Bar

2

2 2
 

14 Πενίμδμξ T sec sec  

15 οπκόηδηα κ Hz, sec-1 Hz, sec-1 c/sec, Kc/sec, Mc/sec, 
c/min 

16 Γςκζαηή ηαπύηδηα 
(ηοηθζηή ζοπκόηδηα) 

ς rad/sec rad/sec - 

17 Γςκζαηή επζηάποκζδ ς' rad/ sec2 rad/ sec2 - 

18 Ονιή p Kg m/ sec  gr cm/ sec

 
- 

19 Ώεδζδ δύκαιδξ Χ N sec  dyn sec  Kp sec,p sec   

20 Ένβμ - Δκένβεζα W - E  Joule erg Kp m,Wh,KWh,eV,Mev  

21 Ηζπύξ P Watt erg/sec Kp m/ sec,KW,MW,HP,CV  

22 Ρμπή αδνάκεζαξ Θ Kg m2  gr cm2  - 

23 ηνμθμνιή G N m sec,

Joulesec

 


 

dyn cm sec,

erg sec

 



 

- 

24 ηαεενή εθαηδνίμο k N/m dyn/cm Kp/m, p/cm 

25 οκηεθεζηήξ ηνζαήξ 
μθζζεήζεςξ 

n - - - 

26 Πανμπή όβημο Π m3 / sec cm3 / sec lt / sec,m / min,m / h3 3  

27 Ζθεηηνζηό θμνηίμ Q, q Cb  - 

28 Γοκαιζηό U Volt - mV, KV 

29 Δπζθακεζαηή 
ποηκόηδηα θμνηίμο 

ζ Cb/ m2 - - 
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30 Έκηαζδ δθεηηνζημύ 
πεδίμο 

Δ N/Cb, V/m - - 

31 Ζθεηηνζηή νμή Φ V m  - - 

32 Υςνδηζηόηδηα C F - mF, ιF, pF 

33 Έκηαζδ δθεηηνζημύ 
νεύιαημξ 

I, i A - mA 

34 Ακηίζηαζδ αβςβμύ R Χ - ιΧ, ΚΧ, ΜΧ  

35 Αβςβζιόηδηα G Χ-1 - - 

36 Δζδζηή ακηίζηαζδ ν Χ m -     mm / m, cm,ì cm2  

37 Μαβκδηζηή νμή Φ Wb - - 

38 Μαβκδηζηή επαβςβή Β Tesla - Gauss 

39 οκη. αοηεπαβςβήξ   L Henry - - 

40 οκηεθεζηήξ 
αιμζααίαξ 
επαβςβήξ 

M Henry - - 

41 Γζδθεηηνζηή 
ζηαεενή 

ε - - - 

42 Μαβκ. 
δζαπεναηόηδηα 

ι - - - 

43 Θενιμηναζία ε, T °K °C grad 

44 Θενιόηδηα Q Joule - cal, Kcal 

45 Δζδζηή εενιόηδηα c Joule/ Kg grad  - cal/gr grad 

46 Θενιζηόξ ζοκη. 
αενίςκ 

α grad-1 - - 

47 Θενιακηζηή 
ζηακόηδηα 

Κ Joule/Kg - cal/gr 

48 Δζδ. εενιόηδηα 
ηήλεςξ 

θ Joule/Kg - cal/gr 

49 Δζδ. εενι. 
ελαενώζεςξ 

L Joule/Kg - cal/gr 

50 Απόθοηδ οβναζία α Kg / m3 gr/ cm3 gr/ m3 

 
 

ΠΡΟΘΔΜΑΣΑ  ΜΟΝΑΓΩΝ  ΣΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ  S.I. 

 
 

Πμθθαπθάζζα Τπμπμθθαπθάζζα 

 (peta)   P 1015 (deci)   d  10 1  
 (tera)   T 1012  (centi)   c 10 2  

 (giga)   G 109  (milli)   m 10 3  
 (mega)   M 106 (micro)   κ  10 6  

 (kilo)   K 103 (nano)   n  10 9  
 (hecto)   h 102 (pico)   p  10 12  
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ΠΙΝΑΚΑ  ΥΔΔΩΝ  ΣΩΝ  ΜΟΝΑΓΩΝ 

 
 

1.   Μήθνο 

15,43m1θόκβος

2,54cm1in(ίληζα)

Km109,46θωηός ηος1

1852mκίιιη ασηηθό1

m101κm

m10cm101A

10mm1cm

mm10cm1010dm1m

mm10cm10dm10m101Km

12

6

108

32

6543























έ



 

2.   Μάδα 

3,2gr1δράκη

1280gr1

gr101,661a.m.u.

mg101gr

mg10gr10=1Kg

gr10Kg101tn

24

3

63

63















ά

 

3.   Υξόλνο 

365εκέρες1έηος

24h1εκέρα

60sec1min

3600sec60min1h









 

4.   Δκβαδό       
S=α α 

2422222

2103262

23

mm10cm10m101dm

cm10ζ10m101Km

m101ζηρέκκα









έ  

5.   Όγθνο 
V=α α β 

1lt 10 ml 10 cm

1Km 10 m 10 cm

1m 10 lt 10 cm 10 mm

1dm 10 m 10 cm 10 mm

3 3 3

3 9 3 15 3

3 3 6 3 9 3

3 3 3 3 3 6 3

 

 

  

  

 

6.   Σαρύηεηα 

t

s
σ




  

1
m

sec
10

cm

sec
3,6

Km

h

2   

7.   Δπηηάρπλζε 

Γt

Γσ
α   

1
m

sec
10

cm

sec2

2

2
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8.   Γύλακε 

Γt

Γp
mαF   

θιπ),
R

mσ
F

,κF_TεV,_Amg,(B

2

k

k





 

1Kp 9,81N 10 p

1N 10 dyn

3

5
 


 

9.   Ρνπή δύλακεο 
dFΜ   

1Kp m 9,81N m 9,8110 dyn cm7       

10.   Γωλία 

αθηίλα

_

R

s
θ

 όή
  







60

1
1,

60

1
1

3602πrad

 

11.   Ππθλόηεηα 

d
m

V
  

1
Kg

lt
1

tn

m
1

Kg

dm
1

gr

cm
10

Kg

m3 3 3

3

3
     

12.   Δηδηθό βάξνο 

V

Β
ε   

1
N

m
10

dyn

cm

1
Kp

m
9,81

N

m
0,981

dyn

cm

1
p

cm
9,81

dyn

cm
9810

N

m
10

Kp

m

3

1

3

3 3 3

3 3 3

3

3



 

  



 

13.   Πίεζε 

P
F

S
  

760Torr=760mmHg=76cmHg=)1Atmαηκόζθαηρα (Φσζηθή

cm

p
10

cm

dyn
109,81

m

Kp
10

cm

Kp
1)1atαηκόζθαηρα τλεηή(Τ

10mmHgHg_______1cm,
m

N
10

cm

dyn
101Bar

cm

dyn
1333,32

cm

p
13,61mmHg1Torr

cm

dyn
98,1

m

N
9,81

m

Kp
_______1,

cm

dyn
10

m

N
1

2

3

2

5

2

4

2

22

6

22

22222











 

15.   πρλόηεηα 

t

Ν

Τ

1
λ   

Hz10KHz101MHz

sec

Mc
10Hz10

sec

Kc
1

min

c
60

sec

ζηροθή
11sec

sec

c
11Hz

63

33

1











 

16.   Γωληαθή 
ηαρύηεηα 

Γt

Γθ
ω   

 

17.   Γωληαθή 
επηηάρπλζε 

Γt

Γω
ω '   

 

18.   Οξκή 
mσp   sec

cmgr
10

sec

mΚg
1 5 
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 19.   Ώζεζε δύλακεο 
ΓpΓtFΩ   

1N sec 10 dyn sec

1Kp sec 9,81N sec 9,81 10 dyn sec

5

5
  

     
 

20.   Έξγν - Δλέξγεηα 
ζσλθsFW   

mghΔ,mσ
2

1
Δ δσλ

2

θηλ   

1Joule 10 erg

1Kp m 9,81Joule 9,81 10 erg
1Wh 3600Joule 367Kp m

1KWh 10 Wh

1eV 1,6 10 Joule

1MeV 10 eV

7

7

3

19

6



   
  



 





 

21.   Ιζρύο 

P
W

t
  

sec

mKp
75735,36W1CV_(ή_PS)

sec

mKp
76745,56W1HP

sec

erg
109,819,81W

sec

mKp
1

W10KW101MW

sec

erg
101W

7

63

7














 

22.   Ρνπή αδξάλεηαο 
2rmΘ   

1Kg m 10 gr cm2 7 2    

23.   ηξνθνξκή 
rpωΘG   

1N m sec 10 dyn cm sec7      

24.   ηαζεξή   ειαηε-

ξίνπ                  k
F

x
  

1
Kp

m
9,81

N

m
10

p

cm
9810

dyn

cm
    

25.   πληειεζηήο ηξη-
βήο νιηζζήζεωο  

Fθ

T
n   

 

26.   Παξνρή 

σS
t

V
Π   

1
m

sec
10

cm

sec
10

lt

sec
60

m

min
3600

m

h

3
6

3
3

3 3

     

27.   Ηιεθηξηθό θνξ-
ηίν                ΓtIQ   

 

28.   Γπλακηθό 

U
W

q
  

1KV 10 V 10 mV3 6   

29.   Δπηθαλεηαθή 
ππθλόηεηα θνξηίνπ   

S

q
ζ   

 

30.   Έληαζε ειεθηξη-

θνύ πεδίνπ   
l

U

q

F
Δ   

 

31.   Ηιεθηξηθή ξνή 

Ö Å S   
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32.   Υωξεηηθόηεηα 

C
Q

U
  

1F 10 mF 10 ìF 10 pF3 6 12    

33.   Έληαζε ειεθηξη-

θνύ ξεύκαηνο      
t

q
Ι   

1A 10 mA3  

34.   Αληίζηαζε  

αγωγνύ             R
U

I
  κΩ101Ω

Ω10ΚΩ101MΩ

6

63




 

35.   Αγωγηκόηεηα 

G
1

R
  

 

36.   Δηδηθή 
αληίζηαζε 

l

SR
ρ


  mΩ10cmΩ10m1κΩ

mΩ10
m

mmΩ
1

86

6
2










 

37.   Μαγλεηηθή ξνή 
SΒΦ   

 

38.   Μαγλεηηθή 

επαγωγή            
S

Φ
Β   

1T 10 Gauss4  

39.   πληειεζηήο  απ-
ηεπαγωγήο

ΓΙ

ΓtEαση
L


  

 

40.   πληειεζηήο 
ακνηβαίαο   
επαγωγήο 

πρωη.

δεση.

ΓΙ

ΓtΔ
Μ


  

 

41.   Γηειεθηξηθή 

ζηαζεξή            
0C

C
ε   

 

42.   Μαγλεηηθή 
δηαπεξαηόηεηα  

0Β

Β
κ   

 

44.   Θεξκόηεηα 
ΓζcmQ   

1Kcal 10 cal
1cal 4,184Joule
1Joule 0,24cal

3



 

45.   Δηδηθή 

ζεξκόηεηα     
Γζm

Q
c


  

1
cal

gr grad
4184

Joule

Kg grad
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46.   Θεξκηθόο 
ζπληει.  αεξίωλ     

1grad
273

1
α   

 

47.   Θεξκαληηθή 

ηθαλόηεηα        
m

Q
Κ   

1
cal

gr
4184

Joule

Kg
  

48.   Δηδ. ζεξκόηεηα 

ηήμεωο              
m

Q
ι   

 

49.   Δηδ. ζεξκόηεηα 
εμαεξώζεωο       

L
Q

m
  

 

50.   Απόιπηε 

πγξαζία            
V

m
β   

1
gr

cm
10

Kg

m
10

gr

m3

3

3

6

3
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΩΜΑΣΩΝ 

 
 
 

1ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ μκμιάγμοιε επζζηήιδ; 

2. Πμζεξ επζζηήιεξ μκμιάγμκηαζ θοζζηέξ ηαζ ηζ πενζθαιαάκμοκ; 

3. Σζ είκαζ δ Σεπκμθμβία; 

4. Πμζα θαζκόιεκα θέβμκηαζ θοζζηά; Ακαθένεηε παναδείβιαηα. 

5. Σζ είκαζ ηα θοζζηά ιεβέεδ; Ακαθένεηε παναδείβιαηα. 

6. Σζ μκμιάγμοιε επζζηδιμκζηή ιέεμδμ; 

7. Πμζα είκαζ ηα ααζζηά αήιαηα ζηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ; 

8. Σζ ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ παναηήνδζδ εκόξ θαζκμιέκμο ηαζ πμζα δ πνδζζιόηδηά ηδξ; 

9. Σζ είκαζ δ οπόεεζδ ηαζ πςξ εθέβπεηαζ δ μνεόηδηά ηδξ; 

10. Σζ είκαζ ημ πείναια; ε πόζα ιεβέεδ επζηεκηνώκμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ηαηά ηδκ 
εηηέθεζδ εκόξ πεζνάιαημξ; 

11. Σζ μκμιάγεηαζ ζθάθια ιεηνήζεςξ ηαζ πμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ; 

12. Πςξ ιπμνμύιε κα αεθηζώζμοιε ηδκ πεζναιαηζηή ιέεμδμ; 

13. Σζ είκαζ ημ ζοιπέναζια ηαζ ηζ ζπέζδ έπεζ ιε ηδκ οπόεεζδ; 

14. Σζ θέβεηαζ θοζζηόξ κόιμξ; 

15. Πμζα ζηακόηδηα ειπενζέπμοκ μζ θοζζημί κόιμζ; 

 
 

2ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ μκμιάγεηαζ ιέηνδζδ ημο ιήημοξ εκόξ ζώιαημξ; 

2. Σζ είκαζ δ ανζειδηζηή ηζιή ηαζ ηζ ημ ιέηνμ εκόξ ιεβέεμοξ; 

3. Πμζα είκαζ δ δζεεκώξ ζοιθςκδιέκδ ιμκάδα ιέηνδζδξ ιήημοξ; 

4. Πμζα είκαζ δ πνδζζιόηδηα ηςκ πμθθαπθαζίςκ ή οπμπμθθαπθαζίςκ (οπμδζαζνέζεςκ) 
ιζαξ ιμκάδαξ; 

5. Πμζα πμθθαπθάζζα ηαζ οπμπμθθαπθάζζα ημο ιέηνμο βκςνίγεηε ηαζ πμζα δ ζπέζδ 
ημοξ ιε ημ 1m; 

6. Πμο μθείθμκηαζ ηα ζθάθιαηα ζηζξ ιεηνήζεζξ, ηζ επζπηώζεζξ έπμοκ ηαζ πςξ ιπμνμύιε 
κα ηα πενζμνίζμοιε; 

7. Ακαθένεηε ιενζηά όνβακα πμο πνδζζιμπμζμύιε βζα κα ιεηνάιε ιήημξ. 

 
 

3ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζμξ ηύπμξ δίκεζ ημ ειααδό ημο παναθθδθμβνάιιμο ηαζ πμζμξ ημο ηύηθμο; 

2. Πμζεξ ιμκάδεξ ιέηνδζδξ ειααδμύ βκςνίγεηε; 

3. Πμζμζ ηύπμζ δίκμοκ ημοξ όβημοξ ημο παναθθδθεπζπέδμο ηαζ ηοθίκδνμο; 

4. Πμζεξ ιμκάδεξ ιέηνδζδξ όβημο βκςνίγεηε; 

5. Πςξ ιπμνμύιε κα ανμύιε ημκ όβημ ιζαξ πμζόηδηαξ οβνμύ; 

6. Πμζεξ ιμκάδεξ πνδζζιμπμζμύιε βζα ηζξ ιεηνήζεζξ ημο όβημο ηςκ οβνώκ; 
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7. Πμζα ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλύ ηςκ ιμκάδςκ: 
α) m, cm, mm 

α) m2, cm2, mm2 

β) m3, cm3, mm3 

δ) l, ml, cm3, mm3 

8. Πόηε δύμ ιεβέεδ θέιε όηζ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα; 

9. Να βίκεζ δ βναθζηή πανάζηαζδ (ρ=αx, όπμο α ζηαεενόξ ανζειόξ) πμο κα δείπκεζ ηδ 
ιεηααμθή δύμ ιεβεεώκ x ηαζ ρ πμο είκαζ ακάθμβα. 

 
 
4ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ μκμιάγμοιε ιάγα; 

2. Μπμνμύιε κα ζοβηνίκμοιε ηζξ ιάγεξ δύμ ζςιάηςκ, όηακ λένμοιε ηα αάνδ ημοξ ηαζ 
πςξ; 

3. Τπάνπεζ ζπέζδ ιεηαλύ ηδξ ιάγαξ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηδξ εοημθίαξ ή δοζημθίαξ ιε ηδκ 
μπμία ιπμνμύιε κα εέζμοιε έκα ζώια ζε ηίκδζδ;  

4. Πμζα είκαζ δ δζεεκώξ ζοιθςκδιέκδ ιμκάδα ιέηνδζδξ ιάγαξ; 

5. Πμζα πμθθαπθάζζα ή οπμδζαζνέζεζξ ημο Kg βκςνίγεηε; 

6. Πμζα ζπέζδ ζοκδέεζ ημ mg ηαζ ημ ιg ιε ημ g; 

7. Πμζα ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλύ tn ηαζ ιg; 

8. Σζ είκαζ μ γοβόξ; Πμζα είδδ γοβώκ βκςνίγεηε; 

9. Πςξ μνίγεηαζ δ ποηκόηδηα εκόξ ζώιαημξ ηαζ ηζ εηθνάγεζ; Σύπμξ. 

10. Πόηε έκα ζώια θέβεηαζ μιμβεκέξ; 

11. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ηδξ ποηκόηδηαξ ζημ Γζεεκέξ ύζηδια; 

12. οκήεςξ πμζεξ ιμκάδεξ πνδζζιμπμζμύιε βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ποηκόηδηαξ; 

13. Πμζα ιεβέεδ μκμιάγμκηαζ εειεθζώδδ ή ααζζηά; Ακαθένεηε όζα βκςνίγεηε 

14. Πμζα ιεβέεδ μκμιάγμκηαζ πανάβςβα; Ακαθένεηε όζα ιέπνζ ηώνα ιάεαηε 

15. Σζ είκαζ ημ Γζεεκέξ ύζηδια ιμκάδςκ (S.I.); 

16. Ακαθένεηε ηα εειεθζώδδ ιεβέεδ ημο Γζεεκμύξ οζηήιαημξ ηαζ ηζξ ιμκάδεξ ημοξ. 

17. Ακαθένεηε ηέζζενα πανάβςβα ιεβέεδ ηαζ ηζξ ιμκάδεξ ημοξ ζημ S.I. 

18. Δίκαζ δοκαηόκ έκα θοζζηό ιέβεεμξ κα έπεζ δύμ δζαθμνεηζηέξ ιμκάδεξ ζημ Γζεεκέξ 
ύζηδια ηαζ βζαηί; 

 
 

5ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πόηε θέιε όηζ έκα ζώια ηζκείηαζ ηαζ πόηε όηζ δνειεί; 

2. Ζ ηίκδζδ ή δ δνειία εκόξ ζώιαημξ είκαζ ηάηζ ημ απόθοημ ή όπζ; Δλδβείζηε ιε 
πανάδεζβια. 

3. Ζ ηίκδζδ εκόξ ζώιαημξ είκαζ θοζζηό θαζκόιεκμ; Ναζ, όπζ ηαζ βζαηί; 

4. Ακαθένεηε ιενζηά πνήζζια ιεβέεδ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ηίκδζδξ. 

5. Σζ μκμιάγεηαζ ηνμπζά ηαζ ζε πμζεξ ηαηδβμνίεξ δζαηνίκμοιε ηζξ ηζκήζεζξ ακάθμβα ιε ημ 
ζπήια ηδξ; 

6. Σζ μκμιάγμοιε δζάζηδια; 

7. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ “οθζηό ζδιείμ”; ε ηζ ιαξ ελοπδνεηεί δ έηθναζδ αοηή; 

8. Πμζα ηίκδζδ θέβεηαζ εοεύβναιιδ μιαθή; Αοηή είκαζ δ ζοκδεέζηενδ ηίκδζδ πμο 
ηάκμοκ ηα μπήοιαηα πμο ηζκμύκηαζ ζημοξ δνόιμοξ; 
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9. Πςξ μνίγεηαζ δ ηαπύηδηα ζηδκ εοεύβναιιδ μιαθή ηίκδζδ; Σύπμξ. 

10. Γκςνίγεηε ηάπμζμ όνβακμ πμο κα ιεηνάεζ ηαπύηδηα; 

11. Πμζεξ ιμκάδεξ ηαπύηδηαξ βκςνίγεηε ηαζ πμζα από αοηέξ ακήηεζ ζημ S.I.; 

12. Πμζεξ ηζκήζεζξ θέβμκηαζ ιεηαααθθόιεκεξ; Ακαθένεηε ιενζηέξ. 

13. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ ζηζβιζαία ηαζ ηζ ιέζδ ηαπύηδηα; 

14. Πμζα είκαζ δ πναηηζηή αλία ηδξ ιέζδξ ηαπύηδηαξ; 

15. Τπάνπεζ δζαθμνά ιεηαλύ ζηζβιζαίαξ ηαζ ιέζδξ ηαπύηδηαξ ζηδκ εοεύβναιιδ μιαθή 
ηίκδζδ; 

 
 

6ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζα αήιαηα αημθμοεμύιε βζα κα ηάκμοιε ηδκ βναθζηή πανάζηαζδ (δζάβναιια) 
πμο δείπκεζ πςξ ιεηααάθθμκηαζ δύμ ιεβέεδ, ημ έκα ςξ πνμξ ημ άθθμ; 
Υνδζζιμπμζείζηε ακ εέθεηε πανάδεζβια. 

2. Ακαθένεηε ημ κόιμ ηδξ ηαπύηδηαξ ζηδκ εοεύβναιιδ μιαθή ηίκδζδ ηαζ ζπεδζάζηε ημ 
δζάβναιια ιεηααμθήξ ηδξ ηαπύηδηαξ ιε ημ πνόκμ. 

3. Πμζα ηίκδζδ θέβεηαζ ζζμηαπήξ; 

4. Να δζαηοπςεεί μ κόιμξ ημο δζαζηήιαημξ ζηδκ εοεύβναιιδ μιαθή ηίκδζδ ηαζ κα 
βίκεζ δ βναθζηή πανάζηαζδ ημο δζαζηήιαημξ. Σύπμξ. 

5. Ακ αάθμοιε ηζξ ηζιέξ πμο πνμηύπημοκ από πναβιαηζηέξ ιεηνήζεζξ ζηδ βναθζηή 
πανάζηαζδ ημο πνμδβμύιεκμο ενςηήιαημξ, κμιίγεηε όηζ εα είκαζ αηνζαώξ πάκς 
ζηδ βναιιή; Ακ όπζ βζαηί; 

6. Σζ είδμοξ ηίκδζδ κμιίγεηε όηζ εηθνάγεζ ηαεέκα από ηα δζαβνάιιαηα ημο ζπήιαημξ 6 
(ζεθίδα 35) ημο ζπμθζημύ ζαξ αζαθίμο; 

7. Σζ είδμοξ ηίκδζδ κμιίγεηε όηζ εηθνάγεζ ηαεέκα από ηα δζαβνάιιαηα ημο ζπήιαημξ 7 
(ζεθίδα 35) ημο ζπμθζημύ ζαξ αζαθίμο; Πμζα δζαθμνά οπάνπεζ ιεηαλύ ηςκ α ηαζ δ 
δζαβναιιάηςκ; 

 
 

7ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πςξ μνίγεηαζ δ δύκαιδ; Ακαθένεηε ζδιακηζηέξ ηαηδβμνίεξ δοκάιεςκ. 

2. Πςξ ζοιαμθίγεηαζ ζοκήεςξ δ δύκαιδ ηαζ πμζα δ ιμκάδα ηδξ ζημ S.I.; 

3. Με πμζα όνβακα ιεηνάιε ηζξ δοκάιεζξ; 

4. Πμζα ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλύ Ν, p ηαζ Kp; 

5. Πμζα ζημζπεία πνεζάγεηαζ κα βκςνίγμοιε βζα κα πνμζδζμνίζμοιε πθήνςξ ιζα 
δύκαιδ; Δλδβείζηε ηζ είκαζ ηαεέκα απ’ αοηά. 

6. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ όηζ δύμ δοκάιεζξ έπμοκ ακηίεεηεξ ηαηεοεύκζεζξ; 

7. Πόηε έκα ιέβεεμξ θέβεηαζ δζακοζιαηζηό; Ακαθένεηε ιενζηά. 

8. Σζ είκαζ μ θμνέαξ ιζαξ δύκαιδξ; 

 
 

8ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ ημ αάνμξ εκόξ ζώιαημξ; 

2. Σμ αάνμξ είκαζ δζακοζιαηζηό ιέβεεμξ; 

3. Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο αάνμοξ; 
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4. Σζ μκμιάγμοιε ηαηαηόνοθμ εκόξ ηόπμο; 

5. Σζ θέβεηαζ ηέκηνμ αάνμοξ εκόξ ζώιαημξ; 

6. Τπμδείληε ιζα απθή ιέεμδμ εύνεζδξ ημο ηέκηνμο αάνμοξ επίπεδμο ζώιαημξ. 

7. Σζ μκμιάγεηαζ ηνζαή; Δίκαζ δ ηνζαή δζακοζιαηζηό ιέβεεμξ; 

8. Πόηε δ ηνζαή θέβεηαζ ζηαηζηή ηαζ πόηε μθζζεήζεςξ; 

9. Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηνζαήξ; 

10. Nα δζαηοπώζεηε ημ κόιμ ηδξ ηνζαήξ μθζζεήζεςξ. (ή αθθζώξ: “από ηζ ελανηάηαζ δ 
ηνζαή μθζζεήζεςξ;”) 

11. Πςξ ιπμνμύιε κα εθαηηώζμοιε ηδκ ηνζαή μθζζεήζεςξ; 

12. Ζ ηνζαή είκαζ πνήζζιδ ή ακεπζεύιδηδ; Δλδβείζηε. 

13. Ζ ακηίζηαζδ είκαζ είδμξ ηνζαήξ; Δλδβείζηε. 

 
 

9ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ μκμιάγεηαζ ζοκζζηαιέκδ δύμ ή πενζζζμηένςκ δοκάιεςκ; 

2. Πόηε μζ δοκάιεζξ θέβμκηαζ ζοββναιιζηέξ; 

3. Πμζμξ ηύπμξ δίκεζ ηδ ζοκζζηαιέκδ δύμ ζοββναιιζηώκ δοκάιεςκ ηδξ ίδζαξ θμνάξ ηαζ 
πμζμξ ακηίεεηδξ θμνάξ; 

4. Πμζεξ δοκάιεζξ μκμιάγμκηαζ ακηίεεηεξ; 

5. Πόηε δύμ δοκάιεζξ πμο εκενβμύκ ζημ ίδζμ ζδιείμ ζζμννμπμύκ; 

6. Γύμ ακηίεεηεξ δοκάιεζξ πμο εκενβμύκ ζημ ίδζμ ζδιείμ ζζμννμπμύκ; 

7. Πμζα είκαζ δ ζοκεήηδ ζζμννμπίαξ δύμ ή πενζζζμηένςκ δοκάιεςκ πμο εκενβμύκ ζημ 
ίδζμ ζδιείμ; 

8. Πμζα οπόεεζδ ηάκμοιε βζα κα παναηηδνίζμοιε έκα ζώια “οθζηό ζδιείμ”; 

9. Πόηε έκα οθζηό ζδιείμ ζζμννμπεί; 

 
 

10ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πςξ ανίζημοιε ηδ ζοκζζηαιέκδ δύμ δοκάιεςκ πμο εκενβμύκ ζημ ίδζμ ζδιείμ ηαζ 
ζπδιαηίγμοκ βςκία ιεηαλύ ημοξ (δζάθμνδ ηςκ 0° ηαζ 180°); 

2. Σζ είκαζ μ ηακόκαξ ημο παναθθδθμβνάιιμο; 

3. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ ζύκεεζδ δοκάιεςκ; 

4. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ ακάθοζδ ιζαξ δοκάιεςξ; 

5. Πόηε δομ δοκάιεζξ θέβμκηαζ ζοκζζηώζεξ ιζαξ άθθδξ; 

6. Ακαθένεηε ηδ δζαδζηαζία πμο αημθμοεμύιε βζα κα ακαθύζμοιε ιζα δύκαιδ ζε δομ 
ζοκζζηώζεξ. 

 
 

11ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζεξ παναιμνθώζεζξ θέβμκηαζ εθαζηζηέξ; 

2. Πμζα ζώιαηα θέβμκηαζ εθαζηζηά; Ακαθένεηε ιενζηά. 

3. Σα εθαζηζηά ζώιαηα πανμοζζάγμοκ ιόκμ εθαζηζηέξ παναιμνθώζεζξ; 

4. Σζ θέβεηαζ πθαζηζηή παναιόνθςζδ; 

5. Σζ μκμιάγμοιε όνζμ εθαζηζηόηδηαξ εκόξ ζώιαημξ; 
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6. Πμζα οθζηά θέβμκηαζ πθαζηζηά; Ακαθένεηε ιενζηά. 

7. Να δζαηοπώζεηε ημ κόιμ ηςκ εθαζηζηώκ παναιμνθώζεςκ (κόιμ Hooke). 

8. Nα βίκεζ δ βναθζηή πανάζηαζδ ηδξ επζιδηύκζεςξ εκόξ εθαηδνίμο ζε ζπέζδ ιε ηδ 
δύκαιδ πμο ηδκ πνμηαθεί. 

 
 

12ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ δ νμπή ιζαξ δύκαιδξ ηαζ πςξ μνίγεηαζ ημ ιέηνμ ηδξ; Σύπμξ. 

2. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ηδξ νμπήξ ζημ S.I.; 

3. Ακαθένεηε ιενζηέξ εθανιμβέξ ηδξ νμπήξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ζαξ 
γςή. 

4. Με πμζμοξ ηνόπμοξ ιπμνεί κα ζζμννμπεί έκα ζηενεό ζώια;  
Πμζμξ απ’ αοημύξ έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηςκ νμπώκ; 

5. Σζ είκαζ μ ιμπθόξ ηαζ ηζ ημ οπμιόπθζμ; 

6. Πμζα είκαζ δ ζοκεήηδ ζζμννμπίαξ ημο ιμπθμύ; 

7. Πμζα είκαζ δ ζοκεήηδ ζζμννμπίαξ εκόξ ζηενεμύ ζώιαημξ; 

 
 
 

13ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Ακαθένεηε ηα είδδ ζζμννμπίαξ πμο βκςνίγεηε. 

2. Πόηε έκα ζώια πμο ζηδνίγεηαζ ζε έκα ζδιείμ ή ζε άλμκα έπεζ εοζηαεή, αζηαεή, 
αδζάθμνδ ζζμννμπία; Ακαθένεηε παναδείβιαηα ζε ηάεε πενίπηςζδ. 

3. Σζ είκαζ δ αάζδ ζηήνζλδξ εκόξ ζώιαημξ; 

4. Πόηε έκα ζώια πμο ζηδνίγεηαζ ιε αάζδ ζζμννμπεί; 

5. Από ηζ ελανηάηαζ μ ααειόξ ζηαεενόηδηαξ ηδξ ζζμννμπίαξ ζώιαημξ πμο ζηδνίγεηαζ 
ιε αάζδ; Πςξ ιπμνμύιε κα ημκ αολήζμοιε; 

6. Γζαηί ηα αβςκζζηζηά αοημηίκδηα είκαζ παιδθά ηαζ έπμοκ ιεβάθμ άκμζβια ζημοξ 
ηνμπμύξ; 

7. Γζαηί μζ παθαζζηέξ ακμίβμοκ ηαζ θοβίγμοκ ηα πόδζα ημοξ; 

8. Γζαηί έκα ζώια πμο εηηνέπεηαζ από ηδκ εοζηαεή ζζμννμπία επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή 
ημο εέζδ, εκώ αοηό δεκ ζοιααίκεζ ζηδκ αζηαεή; 

 
 

14ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ εκκμμύιε ζηδ Φοζζηή θέβμκηαξ όηζ έκαξ άκενςπμξ πανάβεζ ένβμ; 

2. Πόηε ιία δύκαιδ πανάβεζ ένβμ ηαζ πόηε δεκ πανάβεζ; 

3. Πςξ μνίγεηαζ ημ ένβμ δύκαιδξ πανάθθδθδξ πνμξ ηδ ιεηαηόπζζδ; Σύπμξ. 

4. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ιέηνδζδξ ημο ένβμο ζημ S.I. ηαζ πςξ μνίγεηαζ; 

5. Πςξ οπμθμβίγμοιε ημ ένβμ δύκαιδξ πμο ζπδιαηίγεζ βςκία θ (0°<θ<90°) ιε ηδ 
ιεηαηόπζζδ; 

6. Πόηε ιζα δύκαιδ πανάβεζ ιεβαθύηενμ ένβμ, όηακ είκαζ πανάθθδθδ ιε ηδ ιεηαηόπζζδ, 
όηακ ζπδιαηίγεζ βςκία ή όηακ είκαζ ηάεεηδ ηαζ βζαηί; 

7. Πόηε ημ ένβμ ιζαξ δύκαιδξ είκαζ παναβόιεκμ ηαζ πόηε ηαηακαθζζηόιεκμ; 

8. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ όηζ ιζα δύκαιδ πανάβεζ εεηζηό δ ανκδηζηό ένβμ; 
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9. Σμ ένβμ ηδξ ηνζαήξ είκαζ παναβόιεκμ ή ηαηακαθζζηόιεκμ; 

10. Ζ δύκαιδ ηδξ ιδπακήξ εκόξ μπήιαημξ πανάβεζ ή ηαηακαθώκεζ ένβμ; 

 
 

15ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πόηε θέιε όηζ έκα ζώια πενζηθείεζ εκένβεζα; 

2. Πςξ ιπμνμύιε κα ιεηνήζμοιε ηδκ εκένβεζα πμο πενζηθείεζ έκα ζώια; 

3. Πμζεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ βκςνίγεηε; 

4. Σζ είκαζ δ δοκαιζηή εκένβεζα ηαζ πμζμξ ηύπμξ ηδ δίκεζ; 

5. Ακαθένεηε ζώιαηα πμο πενζηθείμοκ δοκαιζηή εκένβεζα. 

6. Από ηζ ελανηάηαζ δ δοκαιζηή εκένβεζα εκόξ ζώιαημξ; 

7. Πμζμ εεςνείηαζ ζοκήεςξ ςξ επίπεδμ ιδδεκζηήξ δοκαιζηήξ εκένβεζαξ; 

8. Σζ είκαζ δ ηζκδηζηή εκένβεζα ηαζ πμζμξ ηύπμξ ηδ δίκεζ; 

9. Πμζεξ είκαζ μζ ιμνθέξ ηδξ ιδπακζηήξ εκένβεζαξ; 

10. Πμζμξ ηύπμξ ζοκδέεζ ηδκ ιδπακζηή εκένβεζα ιε ηζξ ηζκδηζηή ηαζ δοκαιζηή; 

11. Μπμνείηε κα ακαθένεηε ιενζηέξ ιεηαηνμπέξ εκένβεζαξ πμο ζοκακηάηε ζηδκ 
ηαεδιενζκή ζαξ γςή; 

 
 

16ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Να δζαηοπώζεηε ηδκ ανπή δζαηδνήζεςξ ηδξ ιδπακζηήξ εκένβεζαξ. 

2. Γείληε ιε ιζα απθή πεζναιαηζηή δζάηαλδ ηδκ ανπή δζαηδνήζεςξ ηδξ ιδπακζηήξ 
εκένβεζαξ. Έπμοιε απώθεζεξ ηαηά ηδ ιεηαηνμπή δοκαιζηήξ εκένβεζαξ ζε ηζκδηζηή ηαζ 
ακ καζ πμο μθείθμκηαζ; 

3. Να δζαηοπςεεί δ ανπή δζαηδνήζεςξ ηδξ εκένβεζαξ. 

4. Σζ πανζζηάκεζ δ ζζπύξ ιζαξ ιδπακήξ ηαζ πςξ μνίγεηαζ; Σύπμξ. 

5. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ζζπύμξ ζημ S.Η.; 

6. Πμζεξ άθθεξ ιμκάδεξ βζα ηδκ ζζπύ βκςνίγεηε ηαζ πμζα δ ζπέζδ ημοξ ιε ημ Watt; 

 
 

17ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ εκκμμύιε ζηδκ ηαεδιενζκή βθώζζα ιε ηδ θέλδ ιδπακή; 

2. Πμζεξ ιδπακέξ μκμιάγμκηαζ απθέξ ηαζ πμο ανίζημοκ εθανιμβή; Ακαθένεηε ιενζηέξ. 

3. Σζ είκαζ μ ιμπθόξ ηαζ ηζ ημ οπμιόπθζμ; 

4. Πμζα δύκαιδ θέιε ηζκδηήνζα ηαζ πμζα ακηίζηαζδ;  

5. Σζ είκαζ μζ αναπίμκεξ ημο ιμπθμύ; Σζ είκαζ μ αναπίμκαξ ηζκδηήνζαξ δύκαιδξ ηαζ ηζ μ 
αναπίμκαξ ακηζζηάζεςξ; 

6. Πμζα είκαζ δ πνδζζιόηδηα ημο ιμπθμύ; 

7. Σζ θέεζ μ πνοζόξ ηακόκαξ ηδξ ιδπακζηήξ; 

8. Πςξ εθανιόγεηαζ δ ανπή δζαηήνδζδξ ηδξ εκένβεζαξ ζημ ιμπθό; 

9. Ακαθένεηε ιενζηά ενβαθεία ζηα μπμία ανίζηεζ εθανιμβή μ ιμπθόξ. 

10. Πμζα ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλύ μθέθζιμο ηαζ δαπακόιεκμο ένβμο ζηζξ ιδπακέξ; 
Δλδβείζηε. 
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18ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πενζβνάρηε ιζα ηνμπαθία. 

2. Πόηε ιζα ηνμπαθία θέβεηαζ αηίκδηδ ηαζ πόηε ηζκδηή; 

3. Πμζα είκαζ δ ζοκεήηδ ζζμννμπίαξ ιζαξ αηίκδηδξ ηνμπαθίαξ; 

4. Σζ ηενδίγμοιε ιε ηδ πνήζδ ηδξ αηίκδηδξ ηνμπαθίαξ, ζε δύκαιδ, ζε δνόιμ, ηάηζ άθθμ; 
Δλδβείζηε. 

5. Πμζα είκαζ δ ζοκεήηδ ζζμννμπίαξ ηδξ ηζκδηήξ ηνμπαθίαξ ιε παναθθδθα κήιαηα; 

6. Πςξ εθανιόγεηαζ μ πνοζόξ ηακόκαξ ηδξ ιδπακζηήξ ζηδκ ηζκδηή ηνμπαθία; 

7. Σζ είκαζ ημ πμθύζπαζημ; 

 
 

19ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ ημ ηεηθζιέκμ επίπεδμ; Ακαθένεηε ιενζηέξ εθανιμβέξ ημο ζηδκ ηαεδιενζκή 
ιαξ γςή. 

2. Πμζα είκαζ δ πνδζζιόηδηα ημο ηεηθζιέκμο επζπέδμο; 

3. Γζαηί, όηακ δεκ οπάνπμοκ ηνζαέξ ζημ ηεηθζιέκμ επίπεδμ, δ δύκαιδ πμο αζημύιε 
είκαζ ιζηνόηενδ από ημ αάνμξ ημο ζώιαημξ πμο ακορώκμοιε; 

4. Ηζπύεζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηεηθζιέκμο επζπέδμο μ πνοζόξ ηακόκαξ ηδξ ιδπακζηήξ; 
Δλδβείζηε. 

5. Σζ είκαζ ημ αανμύθημ (αίκηζζ); 

6. Δλδβείζηε ημ ηνόπμ θεζημονβίαξ ημο αανμύθημο ηαζ πνμζπαεείζηε κα βνάρηε ηύπμ 
πμο κα εηθνάγεζ ηδ ζοκεήηδ ζζμννμπίαξ ημο. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ 

 
 

20ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζα ζώιαηα θέβμκηαζ νεοζηά; 

2. Σζ εηθνάγεζ δ πίεζδ ηαζ από πμζμκ ηύπμ οπμθμβίγεηαζ; 

3. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα πίεζδξ ζημ S.I.; Πμζα άθθδ ιμκάδα βκςνίγεηε; 

4. Γζαηί αμοθζάγμοιε πενζζζόηενμ ζημ πζόκζ όηακ παηάιε ιε ηα πόδζα,  
απ’ όηζ ιε πζμκμπέδζθα; 

5. Γζαηί ηα ηανθζά, αεθόκεξ, πζκέγεξ, ηθπ ηα ηάκμοιε ιοηενά ζηδ ιία άηνδ; 

6. Γζαηί ηα θμνηδβά έπμοκ πμθθά ηαζ θανδζά θάζηζπα; 

7. Γζαηί όηακ ζδηώκμοιε αανζά δέιαηα αάγμοιε ακάιεζα ζημ πένζ ιαξ ηαζ ζημ ζπμζκί 
ηάπμζμ πακί, πανηί, ηθπ; 

8. Σα οβνά αζημύκ δοκάιεζξ ζηα ημζπώιαηα ηςκ δμπείςκ πμο ηα πενζέπμοκ; Ακ καζ 
πμζα είκαζ δ δζεύεοκζή ημοξ; 

9. Ακαθένεηε εθανιμβέξ πμο θαίκμκηαζ μζ δοκάιεζξ πμο αζημύκ ηα οβνά ζηα 
ημζπώιαηα ηςκ δμπείςκ πμο ηα πενζέπμοκ. 

10. Σα αένζα αζημύκ δοκάιεζξ ζηα ημζπώιαηα ηςκ δμπείςκ πμο ηα πενζέπμοκ; 
Ακαθένεηε πανάδεζβια πμο κα ηεηιδνζώκεζ ηδκ απάκηδζή ζαξ. 
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21ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Να δζαηοπώζεηε ηδκ ανπή ημο Pascal. 

2. Ακαθένεηε εθανιμβέξ ηδξ ανπήξ ημο Pascal. 

3. Πμζα είκαζ ηα ααζζηά ιένδ εκόξ οδναοθζημύ πζεζηδνίμο; πεδζάζηε. 

4. Πςξ θεζημονβεί ημ οδναοθζηό πζεζηήνζμ; 

5. Με πμζα θμβζηή ιπμνμύιε κα πμύιε όηζ ημ οδναοθζηό πζεζηήνζμ είκαζ έκα είδμξ 
ιμπθμύ; 

6. ηα αένζα ιεηαδίδμκηαζ μζ πζέζεζξ αιεηάαθδηεξ όπςξ ηαζ ζηα οβνά;  
Ακ καζ πμο ανίζηεζ αοηή δ ζδζόηδηα εθανιμβή; 

 
 

22ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ δ οδνμζηαηζηή πίεζδ; 

2. Πμζμξ ηύπμξ δίκεζ ηδκ οδνμζηαηζηή πίεζδ ζημκ ποειέκα εκόξ δμπείμο πμο πενζέπεζ 
οβνό; 

3. Πμζμξ ηύπμξ δίκεζ ηδ ζοκμθζηή πίεζδ πμο δέπεηαζ μ ποειέκαξ εκόξ ακμζπημύ 
δμπείμο, πμο πενζέπεζ οβνό; 

4. Σζ είκαζ ηα ιακόιεηνα; Πμζα είκαζ ηα δύμ είδδ ιακμιέηνςκ; 

5. Πενζβνάρηε έκα ακμζπηό ιακόιεηνμ ηαζ ελδβείζηε ηδκ θεζημονβία ημο. 

6. Σζ είκαζ ημ ζαηνζηό πζεζόιεηνμ (ζθοβιμιακόιεηνμ); 

7. Πενζβνάρηε ηδ θεζημονβία εκόξ ιεηαθθζημύ ιακμιέηνμο. 

8. Πμζα πθεμκεηηήιαηα ηαζ πμζα ιεζμκεηηήιαηα ιπμνμύιε κα ηαηαβνάρμοιε 
ζοβηνίκμκηαξ ηα ιεηαθθζηά ιακόιεηνα ιε αοηά ιε οβνά; 

9. Πςξ ιεηααάθθεηαζ δ οδνμζηαηζηή πίεζδ ζε ζπέζδ ιε ημ αάεμξ ηαζ ηδκ ποηκόηδηα 
ημο οβνμύ; 

10. Να δζαηοπςεεί μ ααζζηόξ κόιμξ ηδξ οδνμζηαηζηήξ. Σύπμξ. 

11. Πμζεξ είκαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ οδνμζηαηζηήξ πίεζδξ; 

 
 

23ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ δ άκςζδ; 

2. Ακαθένεηε παναδείβιαηα πμο κα θαίκεηαζ δ επίδναζδ ηδξ άκςζδξ. 

3. Ζ άκςζδ είκαζ δζακοζιαηζηό ιέβεεμξ; Γζηαζμθμβείζηε. 

4. Πενζβνάρηε έκα απθό πείναια ιε ημ μπμίμ δζαπζζηώκμοιε ηαζ ιεηνάιε ηδκ άκςζδ. 

5. Να δζαηοπώζεηε ηδκ ανπή ημο Ανπζιήδδ. Σύπμξ (δύμ εηδμπέξ). 

6. Πςξ δδιζμονβείηαζ δ άκςζδ; 

7. Πμζα είκαζ δ ζοκεήηδ πθεύζεςξ εκόξ ζώιαημξ; 

8. Σζ είκαζ ηα ποηκόιεηνα ηαζ πςξ εθανιόγεηαζ δ ανπή ημο Ανπζιήδδ ζηδ πνήζδ ημοξ; 

9. Πςξ ελδβείηαζ δ ζζμννμπία ηςκ αενμπθάκςκ ζημκ αένα; 
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24ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 
1. Σζ μκμιάγεηαζ νμή εκόξ οβνμύ; 

2. Πμζα είκαζ δ αζηία νμήξ εκόξ οβνμύ; 

3. Διθακίγμκηαζ ηνζαέξ ηαηά ηδκ νμή ηςκ οβνώκ; Πόηε αοηέξ βίκμκηαζ ειθακέζηενεξ; 

4. Όηακ ακαηζκμύιε ημ κενό ιζαξ θεηάκδξ ιπμνμύιε κα ιζθάιε βζα νμή; Γζηαζμθμβείζηε. 

5. Σζ είκαζ ηα ζοβημζκςκμύκηα δμπεία; 

6. Να δζαηοπςεεί δ ανπή ηςκ ζοβημζκςκμύκηςκ δμπείςκ. 

7. Πμο ανίζηεζ εθανιμβή δ ανπή ηςκ ζοβημζκςκμύκηςκ δμπείςκ; 

 
 

25ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδκ αηιόζθαζνα; 

2. Σζ μκμιάγεηαζ αηιμζθαζνζηή πίεζδ; 

3. Ακαθένεηε ιενζηά απθά πεζνάιαηα ιε ηα μπμία κα απμδεζηκύεηαζ δ ύπανλδ 
αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ. 

4. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ πζεζηζηή δύκαιδ; 

5. Να πενζβνάρεηε ημ πείναια Torricelli. Σζ ιεηνάιε ι’ αοηό; 

6. Σζ μκιάγμοιε θοζζηή αηιόζθαζνα (Atm); 

7. Πμζεξ ιμκάδεξ πίεζδξ βκςνίγεηε; 

8. Πμζα ζπέζδ ζοκδέεζ ηζξ ιμκάδεξ Atm, cmHg, Torr; 

9. Πμζα ζπέζδ ζοκδέεζ ηζξ ιμκάδεξ Atm, N/m2, N/cm2; 

10. Πμζα ζπέζδ ζοκδέεζ ηζξ ιμκάδεξ Torr ηαζ Pa; 

 
 

27ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζεξ είκαζ μζ ζδζόηδηεξ ηςκ νεοζηώκ (μιμζόηδηεξ οβνώκ ηαζ αενίςκ); 

2. Πμζεξ είκαζ μζ ααζζηέξ δζαθμνέξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα οβνά ιε ηα αένζα; 

3. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ όηζ ηα αένζα είκαζ ζοιπζεζηά ηαζ εθαζηζηά; 

4. Γζαηί ηα αένζα εενιαίκμκηαζ ηαηά ηδ ζοιπίεζδ ηαζ ρύπμκηαζ ηαηά ηδκ εηηόκςζή 
ημοξ; 

5. Να δζαηοπςεεί μ κόιμξ ηςκ Boyle ηαζ Mariotte (κόιμξ ηςκ αενίςκ ιε ζηαεενή 
εενιμηναζία).  

 
 

29ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζεξ δοκάιεζξ θέβμκηαζ ιμνζαηέξ; 

2. Σζ είκαζ ηα ιόνζα; 

3. Πμζα δζαθμνά οπάνπεζ όζμκ αθμνά ηζξ εέζεζξ ηςκ ιμνίςκ ιεηαλύ ηςκ ζηενεώκ, 
οβνώκ ηαζ αενίςκ; 

4. Σζ είκαζ μζ δοκάιεζξ ζοκμπήξ ηαζ ηζ μζ ζοκάθεζαξ;  

5. ε πμζα ηαηδβμνία ζςιάηςκ (ζηενεά, οβνά ή αένζα) είκαζ ζζπονόηενεξ μζ δοκάιεζξ 
ζοκμπήξ ηαζ ηζ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ι’ αοηέξ; 
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6. Ακαθένεηε ιενζηά θαζκόιεκα πμο ιπμνμύκ κα ενιδκεοημύκ ιε ηζξ δοκάιεζξ 
ζοκάθεζαξ. 

7. Οζ ιμνζαηέξ δοκάιεζξ είκαζ εθηηζηέξ ή απςζηζηέξ; Δλδβείζηε. 

8. Σζ είκαζ δ επζθακεζαηή ηάζδ ηαζ πμο μθείθεηαζ; 

9. Πςξ ελδβείηαζ όηζ ζηδκ επζθάκεζα εκόξ οβνμύ ιπμνεί κα ζζμννμπήζεζ έκα λοναθάηζ, 
αθθά αοηό δεκ βίκεηαζ ηάπμο ζημ εζςηενζηό ημο; 

10. Γζαηί μζ ζηαβόκεξ ηδξ ανμπήξ ή ημο κενμύ από ανύζδ πμο ζηάγεζ έπμοκ ζθαζνζηό 
ζπήια; 

11. Πμζα θαζκόιεκα θέβμκηαζ ηνζπμεζδή; Παναδείβιαηα. 

12. Πόηε θέιε όηζ ημ οβνό δζαανέπεζ ημ ζηενεό; 

13. Γζαηί ζηα εενιόιεηνα πνδζζιμπμζμύιε οδνάνβονμ; 

14. Πςξ ηαηαθένκμοκ ηα θοηά κα ιεηαθένμοκ ημοξ ποιμύξ ημοξ από ηζξ νίγεξ ζηα 
θύθθα; 

 
 

30ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Ζ εενιμηναζία ηαζ δ εενιόηδηα είκαζ έκκμζεξ όιμζεξ ή δζαθμνεηζηέξ; Δλδβείζηε. 

2. Σζ είκαζ δ εενιμηναζία; 

3. Σζ είκαζ δ εενιόηδηα; 

4. Πμζα ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλύ εενιμηναζίαξ ηαζ εενιόηδηαξ; 

5. Ζ εενιμηναζία ή δ εενιόηδηα είκαζ εειεθζώδεξ ιέβεεμξ ζηδ Φοζζηή ηαζ ηζ ζδιαίκεζ 
αοηό; 

6. Ζ αίζεδζδ ηδξ αθήξ είκαζ ακηζηεζιεκζηό ηνζηήνζμ ιέηνδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ; 
Δλδβείζηε. 

7. Ακαθένεηε παναδείβιαηα ζςιάηςκ ίδζαξ εενιμηναζίαξ πμο δδιζμονβμύκ ζηα πένζα 
ιαξ δζαθμνεηζηή εενιμηναζζαηή αίζεδζδ. 

8. Σζ είκαζ ηα εενιόιεηνα; 

9. Σζ εα ζοιαεί ακ θένμοιε ζ’ επαθή δύμ ζώιαηα δζαθμνεηζηώκ εενιμηναζζώκ; 

 
 

31ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζμ θαζκόιεκμ μκμιάγεηαζ δζαζημθή ηαζ πμζμ ζοζημθή εκόξ ζώιαημξ; 

2. Σζ εκκμμύιε θέβμκηαξ βναιιζηή, επζθακεζαηή, ηοαζηή δζαζημθή; ε πμζα ηαηδβμνία 
ζςιάηςκ ειθακίγμκηαζ ηαζ ηα ηνία είδδ δζαζημθήξ; 

3. Πμζμ είδμξ δζαζημθήξ έπεζ κόδια όηακ ακαθενόιαζηε ζε οβνά ηαζ αένζα; 

4. Να δζαηοπώζεηε ημ κόιμ ηδξ βναιιζηήξ δζαζημθήξ. 

5. Σζ είκαζ ημ δζιεηαθθζηό έθαζια ηαζ πμζα δ πνδζζιόηδηά ημο; 

6. Να δείλεηε ιε παναδείβιαηα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ βναιιζηήξ δζαζημθήξ. 

7. Γζαηί ηα ακηζηείιεκα από ημζκό βοαθί ζπάγμοκ όηακ εενιαίκμκηαζ απόημια, εκώ αοηό 
δεκ ζοιααίκεζ ιε ηα pyrex; 

 
 

32ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζμ είδμξ δζαζημθήξ ιαξ εκδζαθένεζ ζηα οβνά; 
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2. Από πμζμοξ πανάβμκηεξ ελανηάηαζ δ ιεηααμθή ημο όβημο εκόξ οβνμύ ηαηά ηδ 
δζαζημθή ημο; 

3. Σμ δμπείμ, ιέζα ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ ημ οβνό πμο εενιαίκεηαζ, επδννεάγεζ ηδ 
δζαζημθή ημο οβνμύ ηαζ ιε πμζμ ηνόπμ; 

4. Πμζα ακςιαθία ζηδ δζαζημθή ημο κενμύ ειθακίγεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα οβνά; 

5. ε πμζα εενιμηναζία δ ποηκόηδηα ημο κενμύ έπεζ ηδ ιεβαθύηενή ηδξ ηζιή; 
Δλδβείζηε. 

6. Πςξ ελδβείηαζ ημ βεβμκόξ όηζ ζηζξ παβςιέκεξ ιένεξ ημο πεζιώκα παβώκμοκ ιόκμ 
επζθακεζαηά ηα κενά ηςκ θζικώκ ηαζ όπζ ζε αάεμξ;  
Πμζα είκαζ δ ιεβάθδ πνδζζιόηδηα ημο θαζκμιέκμο αοημύ; 

7. ε πμζμ θαζκόιεκμ ζηδνίγεηαζ δ θεζημονβία ηςκ οδνανβονζηώκ εενιμιέηνςκ; 

8. Πενζβνάρηε έκα οδνανβονζηό εενιόιεηνμ. 

9. Γζαηί αάγμοιε οδνάνβονμ ζηα εενιόιεηνα ηαζ όπζ κενό; 

10. Πςξ θεζημονβμύκ ηα ιεηαθθζηά εενιόιεηνα; 

11. Πςξ ηαηαζηεοάζηδηε δ ηθίιαηα Celsius ηαζ πμζα δ πνδζζιόηδηά ηδξ; 

12. Σζ μκμιάγμοιε ααειό Celsius (°C); 

13. Πμζα δζαθμνά οπάνπεζ ιεηαλύ ηςκ ζαηνζηώκ εενιμιέηνςκ ηαζ ηςκ ημζκώκ 
οδνανβονζηώκ; 

 
 

33ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Ακαθένεηε ιενζηέξ από ηζξ ιεηααμθέξ πμο ιπμνμύκ κα πάεμοκ ηα αένζα ηαζ 
ελδβείζηε ηζ είκαζ δ ηαεειία απ’ αοηέξ. 

2. Πςξ ιεηααάθθεηαζ δ πίεζδ ηςκ αενίςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ όβημ όηακ δ 
εενιμηναζία παναιέκεζ ζηαεενή (κόιμξ ηςκ Boyle - Mariotte); 

3. Πςξ ιεηααάθθεηαζ o όβημξ ηςκ αενίςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ εενιμηναζία όηακ δ 
πίεζδ παναιέκεζ ζηαεενή (κόιμξ ημο Gay - Lussac); 

4. Πςξ ιεηααάθθεηαζ δ πίεζδ ηςκ αενίςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ εενιμηναζία όηακ o 
όβημξ παναιέκεζ ζηαεενή (κόιμξ ημο Charles); 

5. Να δζαηοπώζεηε ηδκ ηζκδηζηή εεςνία ηςκ αενίςκ. 

6. Πμζα δζαθμνά οπάνπεζ, όζμκ αθμνά ηδκ ηίκδζδ ηςκ ιμνίςκ, ιεηαλύ ηςκ ζηενεώκ, 
οβνώκ ηαζ αενίςκ; 

7. Πςξ ελδβείηαζ δ απμεήηεοζδ ηδξ εενιόηδηαξ ζηα ζώιαηα ιε ηδκ ηζκδηζηή εεςνία; 

8. Μπμνείηε κα ελδβήζεηε ηδ δζαζημθή ηςκ ζηενεώκ ζςιάηςκ ιε ηδκ ηζκδηζηή εεςνία 
ηδξ εενιόηδηαξ; 

9. Πςξ ελδβείηαζ ιε ηδκ ηζκδηζηή εεςνία δ ηήλδ ηςκ ζηενεώκ ζςιάηςκ ζε ορδθέξ 
εενιμηναζίεξ; 

 
 

34ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ δ εενιζδμιεηνία; 

2. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα εενιόηδηαξ ζημ Γζεεκέξ ύζηδια; 

3. Πςξ μνίγεηαζ δ εενιίδα (1cal); 

4. Πμζα ζπέζδ ζοκδέεζ ηζξ ιμκάδεξ cal ηαζ Joule; 

5. ηα δζαζημθόβζα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ζε εονεία ηθίιαηα, πμζα ιμκάδα εκκμμύκ 
θέβμκηαξ εενιίδα; 

6. Να δζαηοπςεεί μ εειεθζώδδξ κόιμξ ηδξ εενιζδμιεηνίαξ. Σύπμξ. 
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7. Σζ είκαζ δ εζδζηή εενιόηδηα εκόξ οθζημύ ηαζ πςξ οπμθμβίγεηαζ; 

8. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ηδξ εζδζηήξ εενιόηδηαξ ζημ S.I.; 

9. Γζαηί ζηα ηαθμνζθέν, ζηζξ εενιμθόνεξ, ζηα ροβεία ηςκ αοημηζκήηςκ η.ά. αάγμοιε 
κενό ηαζ όπζ ηάπμζμ άθθμ οθζηό; 

10. Μπμνείηε κα δώζεηε ιζα ελήβδζδ βζαηί ημ ηθίια ηςκ παναεαθάζζζςκ πενζμπώκ 
είκαζ δπζόηενμ ηςκ δπεζνςηζηώκ; 

11. Ζ εζδζηή εενιόηδηα ημο πάβμο, ημο κενμύ ηαζ ηςκ οδναηιώκ εα είκαζ ίδζα; 

 
 

35ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ ημ εενιζδόιεηνμ;  

2. Από ηζ απμηεθείηαζ έκα εενιζδόιεηνμ ιε κενό; 

3. Με ηζ οθζηά βίκεηαζ ζοκήεςξ δ εενιμιόκςζδ ηςκ εενιζδμιέηνςκ; 

4. Πενζβνάρηε ημ δμπείμ Dewar (εενιόξ). 

5. Σζ θέβεηαζ ηαύζδ; Παναδείβιαηα. 

6. Πμζα είκαζ δ πνδζζιόηδηα ηςκ ηαύζεςκ βζα ηδκ ακενώπζκδ ημζκςκία ηαζ γςή; 

7. Σζ είκαζ δ εενιόηδηα ηαύζεςξ ηαζ πςξ ηδ ιεηνάιε; 

 
 

36ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ θέβεηαζ δζάδμζδ ηδξ εενιόηδηαξ ηαζ ιε πμζμοξ ηνόπμοξ ιπμνεί κα βίκεζ; 

2. Σζ είκαζ ημ εενιμζημπζηό πανηί; 

3. Σζ μκμιάγμοιε αβςβή ηδξ εενιόηδηαξ; 

4. Πςξ ελδβείηαζ ημ θαζκόιεκμ ηδξ αβςβήξ ηδξ εενιόηδηαξ; 

5. Πμζα οθζηά θέβμκηαζ ηαθμί αβςβμί ηαζ πμζα ηαημί αβςβμί ηδξ εενιόηδηαξ; 
Παναδείβιαηα. 

6. Τπμδείληε έκα απθό πείναια πμο κα απμδεζηκύεζ όηζ ημ κενό είκαζ ηαηόξ αβςβόξ 
ηδξ εενιόηδηαξ. 

7. Σα οβνά είκαζ ηαθμί ή ηαημί αβςβμί ηδξ εενιόηδηαξ; 

8. Γζαηί ηα ιαβεζνζηά ζηεύδ είκαζ θηζαβιέκα από ιέηαθθα ηαζ μζ πεζνμθααέξ ημοξ από 
ιμκςηζηά οθζηά; 

9. Γζαηί ηα ιάθθζκα νμύπα είκαζ πζμ γεζηά από ηα θζκά; 

10. Ακαθένεηε εθανιμβέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ πμο εηιεηαθθεοόιαζηε ημ βεβμκόξ όηζ 
μ αέναξ είκαζ ηαθό εενιμιμκςηζηό οθζηό. 

11. Σζ μκμιάγμοιε δζάδμζδ ηδξ εενιόηδηαξ ιε νεύιαηα; 

12. Πμζα είκαζ δ ζδιακηζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηδ δζάδμζδ εενιόηδηαξ ιε αβςβή ηαζ ιε 
νεύιαηα; 

13. ε πμζα οθζηά ιπμνεί κα παναηδνδεεί δ δζάδμζδ εενιόηδηαξ ιε νεύιαηα; 

14. Ακαθένεηε εθανιμβέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηδξ δζάδμζδξ εενιόηδηαξ ιε νεύιαηα. 

15. Πςξ ζοκδέμκηαζ μζ άκειμζ ιε ηδ ιεηαθμνά εενιόηδηαξ; 

16. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδ εαθάζζζα αύνα (ιπάηδξ) ηαζ ηζ βζα ηδκ απόβεζα; πεηίγμκηαζ 
αοημί μζ άκειμζ ιε ημ ήπζμ ηθίια ηςκ παναεαθάζζζςκ πενζμπώκ; 
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37ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πςξ βίκεηαζ δ δζάδμζδ εενιόηδηαξ ιε αηηζκμαμθία; 

2. Γζαηί γεζηαζκόιαζηε όηακ είιαζηε ζημκ ήθζμ; 

3. Γζαηί δ δθεηηνζηή εενιάζηνα ιαξ γεζηαίκεζ πενζζζόηενμ όηακ είκαζ βονζζιέκδ πνμξ 
ημ ιένμξ ιαξ; 

4. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδκ απμννόθδζδ ηδξ εενιζηήξ ηαζ ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ από 
ημ βοαθί; 

5. Πςξ εηιεηαθθεοόιαζηε ημ βεβμκόξ όηζ δ εενιζηή αηηζκμαμθία απμννμθάηαζ από ημ 
βοαθί εκώ δ θςηεζκή όπζ ζημοξ δθζαημύξ εενιμζίθςκεξ; 

6. Γζαηί έπμοιε ιεβαθύηενδ απόδμζδ ζημοξ δθζαημύξ εενιμζίθςκεξ ακ αάθθμοιε 
δζπθό ηγάιζ; 

7. Να δζαηοπώζεηε ημ κόιμ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ. 

8. Γζαηί μζ εενιάζηνεξ αάθμκηαζ ζοκήεςξ ιαύνεξ; 

9. Γζαηί ημ πεζιώκα πνμηζιάιε κα θμνάιε ζημονόπνςια νμύπα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ 
ακμζπηόπνςια; 

10. Γζαηί ηα εενιόξ έπμοκ ηαημπηνζηέξ ηζξ επζθάκεζέξ ημοξ; 

 
 

38ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Πμζεξ είκαζ μζ ηνεζξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ύθδξ; 

2. Μπμνεί έκα ζώια κα πενκάεζ από ιζα ηαηάζηαζδ ηδξ ύθδξ ζε άθθδ ηαζ από ηζ 
ελανηάηαζ αοηό; 

3. Σζ μκμιάγεηαζ ηήλδ ηαζ ηζ πήλδ εκόξ ζώιαημξ; 

4. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηήλδξ εκόξ ζώιαημξ ιεηααάθθεηαζ δ εενιμηναζία ημο ηαζ 
βζαηί; 

5. Σζ είκαζ ημ ζδιείμ ηήλεςξ; 

6. Σζ ακηαθθαβέξ εενιόηδηαξ ζοιααίκμοκ ακάιεζα ζημ ζώια πμο αθθάγεζ ηαηάζηαζδ 
ηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηήλδξ ηαζ ηδξ πήλδξ; 

7. Πμζμ είκαζ ημ ζδιείμ ηήλδξ ημο πάβμο ηαζ πμζμ ημ ζδιείμ πήλδξ ημο κενμύ; 

8. Έπμοιε έκα ημιιάηζ πάβμο εενιμηναζίαξ -10°C πμο ημ εενιαίκμοιε ιέπνζ κα βίκεζ 
κενό +10°C. Να βίκεζ δ βναθζηή πανάζηαζδ πμο κα δείπκεζ πςξ ιεηααάθθεηαζ δ 
εενιμηναζία ιε ημ πνόκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηααμθήξ αοηήξ. 

9. Σζ μκμιάγεηαζ ελαένςζδ; 

10. Γζαηί ακ ανέλμοιε ηα πένζα ιαξ ιε μζκόπκεοια ηα αζζεακόιαζηε κα ηνοώκμοκ; 

11. Σζ είκαζ δ ελάηιζζδ ηαζ ηζ μ αναζιόξ; 

12. Σζ είκαζ μ αηιόξ; 

13. Σζ μκμιάγεηαζ ηαπύηδηα ελαηιίζεςξ; 

14. Να βνάρεηε ημοξ κόιμοξ ηδξ ελαηιίζεςξ. 

15. Πμζα οβνά μκμιάγμκηαζ πηδηζηά; Παναδείβιαηα. 

16.  Γζαηί ηα ανεβιέκα νμύπα ζηεβκώκμοκ βνδβμνόηενα απθςιέκα απ’ όηζ ζηδ θεηάκδ; 

17.  Γζαηί ηα ανεβιέκα νμύπα ζηεβκώκμοκ βνδβμνόηενα ημ ηαθμηαίνζ απ’ όηζ ημ 
πεζιώκα; 

18. Γζαηί ηα ανεβιέκα νμύπα ζηεβκώκμοκ βνδβμνόηενα όηακ θοζάεζ λδνόξ αέναξ απ’ 
όηζ όηακ έπεζ οβναζία; 

19. Γζαηί ημ ηαθμηαίνζ όηακ ζδνώκμοιε ηνοώκμοκε; 

20. Σζ εα ζοιαεί ιε ηδκ έκδεζλδ ημο εενιμιέηνμο όηακ ημ αάθθμοιε ιπνμζηά ζε 
ακειζζηήνα; 
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21. Σζ εα ζοιαεί ιε ηδκ έκδεζλδ ημο εενιμιέηνμο όηακ ημ ηοθίλμοιε ιε πακί πμηζζιέκμ 
ζε μζκόπκεοια; 

22. Γζαηί όηακ θοζάιε ημκ ηαθέ ηνοώκεζ; 

23. Γζαηί μζ αθοηέξ έπμοκ ιεβάθδ επζθάκεζα; 

 
 

39ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Γζαηί όηακ αάγμοιε κενό κα ανάζεζ, αοηό ανπίγεζ κα αβάγεζ θοζαθίδεξ πνζκ κα 
ανπίζεζ μ αναζιόξ; 

2. Σζ είκαζ μ αναζιόξ; 

3. Να δζαηοπώζεηε ημοξ κόιμοξ ημο αναζιμύ. 

4. Σζ είκαζ ημ ζδιείμ γέζεςξ ηαζ ηζ ημ ηακμκζηό ζδιείμ γέζεςξ; 

5. Πμζμ είκαζ ημ ηακμκζηό ζδιείμ γέζεςξ ημο ηαεανμύ κενμύ; 

6. Με πμζμ ηνόπμ μζ πύηνεξ ηαπύηδηαξ (πζέζεςξ) επζηαπύκμοκ ημ ανάζζιμ ηςκ 
θαβδηώκ; 

7. Να βίκεζ δ βναθζηή πανάζηαζδ ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ηαεανμύ 
κενμύ ιε ημ πνόκμ (ζε πίεζδ 1Atm) ηαηά ηδ εένιακζή ημο από ημοξ 80°C έςξ ημοξ 
110°C. 

8. Tζ είκαζ δ εενιόηδηα ελαενώζεςξ; 

9. Σζ είκαζ δ οβνμπμίδζδ; 

10. Γζαηί ζηα ημζπώιαηα εκόξ πμηδνζμύ πμο πενζέπεζ ηνύμ κενό ή ακαροηηζηό 
ιαγεύμκηαζ ζηαβόκεξ κενμύ; 

11. Σζ είδμοξ ακηαθθαβή εενιόηδηαξ ιεηαλύ αηιμύ ηαζ πενζαάθθμκημξ βίκεηαζ ηαηά ηδκ 
οβνμπμίδζδ; 

12. Σζ μκμιάγεηαζ απόζηαλδ; 

13. Να πενζβνάρεηε ιζα ζοζηεοή απμζηάλεςξ ηαζ κα ελδβήζεηε ηδ πνδζζιόηδηά ηδξ. 

14. Σζ είκαζ ημ απμζηαβιέκμ κενό; 

15. Πμζμ θαζκόιεκμ θέβεηαζ ελάπκςζδ; 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΠΣΙΚΗ 

 
 

42ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ ημ θςξ, ζύιθςκα ιε ηζξ ζύβπνμκεξ ακηζθήρεζξ; 

2. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδ δμιή ηςκ αηόιςκ; 

3. Κάης από πμζεξ ζοκεήηεξ είκαζ δοκαηό έκα δθεηηνόκζμ κα εβηαηαθείρεζ ηδ θοζζηή 
ηνμπζά ημο; 

4. Πςξ ζοκδέεηαζ δ παναβςβή θςηόξ ιε ηδκ επζζηνμθή εκόξ δθεηηνμκίμο ζηδ θοζζηή 
ημο ηνμπζά; 

5. Σζ ιεηαηνμπέξ εκένβεζαξ βίκμκηαζ ζε έκα ακαιιέκμ ηενί ηαζ θςημαμθεί; 

6. Μέζα από πμζα οθζηά ιπμνεί κα δζαδίδεηαζ ημ θςξ; 

7. Πόζδ είκαζ δ ηαπύηδηα δζαδόζεςξ ημο θςηόξ ζημ ηεκό; 

8. Σζ είκαζ ημ έημξ θςηόξ; 

9. ε ηζ ιπμνεί κα ιαξ θακεί πνήζζιμ ημ βεβμκόξ όηζ ημ θςξ δζαδίδεηαζ εοεύβναιια; 
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10. Tζ είκαζ δ θςηεζκή αηηίκα ηαζ ηζ δ θςηεζκή δέζιδ; 

11. Να ζπεδζάζεηε ιζα ζοβηθίκμοζα, ιζα απμηθίκμοζα ηαζ ιαζ πανάθθδθδ θςηεζκή 
δέζιδ. 

12. Σζ είκαζ δ ζηζά ηαζ ηζ δ παναζηζά; 

13. Τπάνπεζ πενίπηςζδ ζπδιαηζζιμύ παναζηζάξ από ζδιεζαηή θςηεζκή πδβή; 

14. Πμο μθείθεηαζ ημ θαζκόιεκμ ηςκ εηθείρεςκ Ζθίμο ηαζ εθήκδξ; 

15. Πόηε έπμοιε μθζηή ηαζ πόηε ιενζηή έηθεζρδ εθήκδξ; 

 
 

43ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ μκμιάγμοιε ακάηθαζδ ηαζ ηζ δζάεθαζδ; 

2. Σζ μκμιάγεηαζ ηάημπηνμ; 

3. ε πμζεξ ηαηδβμνίεξ δζαηνίκμοιε ηα ηάημπηνα ακάθμβα ιε ημ ζπήια ηδξ 
ακαηθαζηζηήξ ημοξ επζθάκεζαξ; 

4. Πςξ ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ ηαενέπηεξ πμο πνδζζιμπμζμύιε ζηα ζπίηζα ιαξ; 

5. Πμζα αηηίκα θέβεηαζ πνμζπίπημοζα ηαζ πμζα ακαηθςιέκδ; 

6. Σζ είκαζ δ βςκία πνμζπηώζεςξ ηαζ ηζ δ ακαηθάζεςξ; 

7. Να δζαηοπώζεηε ημοξ κόιμοξ ηδξ ακαηθάζεςξ. 

8. Σζ θέβεηαζ ηακμκζηή ακάηθαζδ ηαζ πόηε παναηδνείηαζ; 

9. Σζ θέβεηαζ δζάποηδ ακάηθαζδ ηαζ πόηε παναηδνείηαζ; 

10. Πςξ ελδβείηαζ ημ όηζ έπμοιε θςξ ιέζα ζηα ζπίηζα ιαξ ηδ ιένα αηόιδ ηαζ ηζξ ιδ 
δθζόθμοζηεξ ιένεξ; 

11. Σζ είκαζ ηα είδςθα ηαζ πςξ ζπδιαηίγμκηαζ; 

 
 

44ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 
1. Σζ μκμιάγμοιε δζάεθαζδ ημο θςηόξ; 

2. Πόηε έκα οθζηό ιέζμ θέβεηαζ μπηζηά ποηκόηενμ εκόξ άθθμο; 

3. Σζ είκαζ δ βςκία δζαεθάζεςξ; 

4. Να δζαηοπώζεηε ημοξ κόιμοξ ηδξ δζαεθάζεςξ. 

5. Τπάνπεζ πενίπηςζδ ημ θςξ κα δζένπεηαζ ηδ δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα δύμ 
δζαθμνεηζηώκ δζάθακςκ ιέζςκ ηαζ κα ιδκ εηηνέπεηαζ ηδξ πμνείαξ ημο; Ακ καζ, πόηε; 

6. Πμο μθείθεηαζ δ θαζκμιεκζηή ακύρςζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ιέζα ζημ κενό; 

 
 

45ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

1. Σζ είκαζ ημ μπηζηό πνίζια; 

2. Σζ μκμιάγεηαζ ακάθοζδ ημο θςηόξ; 

3. Σζ είκαζ ημ θάζια; 

4. Πμζα είκαζ ηα πνώιαηα ζηα μπμία ακαθύεηαζ ημ θεοηό θςξ; 

5. Πςξ ελδβείηαζ ημ θαζκόιεκμ ηδξ ακάθοζδξ ημο θεοημύ θςηόξ; 

6. Πμζμ θαζκόιεκμ μκμιάγεηαζ ζύκεεζδ ημο θεοημύ θςηόξ; 

7. Πενζβνάρηε ημ δίζημ ημο Νεύηςκα. Σζ πεηοπαίκμοιε ι’ αοηόκ ηαζ ζε πμζμ θαζκόιεκμ 
ζηδνίγεηαζ δ θεζημονβία ημο; 
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8. Πμζα πνώιαηα θέβμκηαζ απθά ηαζ πμζα ζύκεεηα; 

9. Πςξ ιπμνμύιε ιε ιζα απθή πεζναιαηζηή δζάηαλδ κα εθέβλμοιε ακ έκα πνώια είκαζ 
απθό ή όπζ; 

10. Πμζα πνώιαηα θέβμκηαζ ζοιπθδνςιαηζηά; Ακαθένεηε ιενζηά. 

11. Μπμνμύιε κα έπμοιε θεοηό θςξ από ηδκ ακάιεζλδ δύμ απθώκ πνςιάηςκ; 

 
 

46ε ΔΝΟΣΖΣΑ 
 
1. Σζ είκαζ μζ θαημί ηαζ από ηζ οθζηό ηαηαζηεοάγμκηαζ ζοκήεςξ; 

2. ε πμζεξ ηαηδβμνίεξ δζαηνίκμκηαζ μζ θαημί; 

3. Πςξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ ηαζ ηζ θεζημονβία επζηεθμύκ μζ ζοβηθίκμκηεξ ηαζ μζ 
απμηθίκμκηεξ θαημί; 

4. Σζ είκαζ ημ μπηζηό ηέκηνμ ημο θαημύ, ηζ μ ηύνζμξ ηαζ ηζ μ δεοηενεύςκ άλμκάξ ημο; 

5. Tζ είκαζ δ ηύνζα εζηία ημο θαημύ; 

6. Σζ είκαζ δ εζηζαηή απόζηαζδ ημο θαημύ ηαζ πςξ ζοιαμθίγεηαζ; 

7. Πόζεξ ηύνζεξ εζηίεξ έπεζ ηάεε ζοβηθίκμκηαξ θαηόξ ηαζ πμο ανίζημκηαζ; 

8. Αθθάγμκηαξ ηδ εέζδ εκόξ ακηζηεζιέκμο ιπνμζηά ζ’ έκα ζοβηθίκμκηα θαηό, 
πενζβνάρηε ηα είδδ ηςκ εζδώθςκ πμο είκαζ δοκαηό κα πάνμοιε. 

9. Πόηε έκα ακηζηείιεκμ πμο είκαζ ιπνμζηά ζε ζοβηθίκμκηα θαηό δεκ δίκεζ είδςθμ; 
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ΜΑΘΖΜΑ  1ν 
 

1. Σί μκμιάγμοιε ιάγα ηαζ ηζ όβημ ηςκ οθζηώκ ζςιάηςκ; 

2. Πμζέξ είκαζ μζ ιμκάδεξ ιέηνδζεζξ ηδξ ιάγαξ ηαζ ημο όβημο; 

3. Πμζέξ είκαζ μζ ηνεζξ θοζζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ οθζηώκ ζςιάηςκ; (παναδείβιαηα) 

4. Σζ μκμιάγμοιε θαζκόιεκα ηαζ ζε πμζέξ ηαηδβμνίεξ δζαηνίκμκηαζ; 

5. Να δώζεηε ημοξ μνζζιμύξ ηςκ πδιζηώκ ηαζ ηςκ θοζζηώκ θαζκμιέκςκ. 
(παναδείβιαηα) 

6. Πςξ αθθζώξ μκμιάγμκηαζ ηα πδιζηά θαζκόιεκα; 

7. Πμζό άθθμ θοζζηό ιέβεεμξ ιεηααάθθεηαζ όηακ βίκεηαζ ηάπμζα ιεηααμθή (θαζκόιεκμ); 
Ακαθένεηε ηζξ ηύνζεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ. 

8. Πμζά είκαζ δ ζδιαζία ηςκ πεζναιάηςκ; 

9. Σζ μκμιάγμοκε μοζία ηαζ ηζ ιείβια; (παναδείβιαηα) 

10. Με ηζ αζπμθείηαζ δ επζζηήιδ ηδξ Xδιείαξ ηαζ πμζα δ ζδιαζία ηδξ βζα ηδκ ηαεδιενζκή 
ιαξ γςή; 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 2ν 

 

1. Σζ είκαζ ηα πδιζηά ενβαζηήνζα; Σζ βκςνίγεηε βζα ηα όνβακα ηςκ πδιζηώκ ενβαζηδνίςκ 
ηαζ βζα ηα πδιζηά ακηζδναζηήνζα; 

2. Σζ μκμιάγμοιε πμζμηζηή ακάθοζδ μοζίαξ ηαζ ηζ πμζμηζηή ακάθοζδ; 

3. Όηακ θέιε όηζ δ εηαημζηζαία ηαηα αάνμξ  (% η.α.)  ζύζηαζδ ημο αθαηζμύ είκαζ 40% η.α. 
Νάηνζμ (Να)  ηαζ  60% η.α. Υθώνζμ (Cl),  ηζ εκκμμύιε; 

4. Σζ μκμιάγμοιε μνβακμθδπηζηή ελέηαζδ; (πανάδεζβια) 

5. Πμζα ακάθοζδ μκμιάγεηαζ πονμπδιζηή ακίπκεοζδ; Γώζηε πενζθδπηζηά ημκ ηνόπμ 
πνμζδζμνζζιμύ ημο Ναηνίμο (Να) ζημ ιαβεζνζηό αθάηζ. 

6. Σζ μκμιάγμοιε οβνμπδιζηή ακίπκεοζδ ζημζπείμο; Πενζβνάρηε ημκ ηνόπμ 
πνμζδζμνζζιμύ ημο Υθςνίμο (Cl) ζημ αθάηζ; 

7. Με πμζα όνβακα ηονίςξ βίκεηαζ δ πμζμηζηή ακάθοζδ; Σζ ιεηνάιε ιε ημ πδιζηό γοβό ηαζ 
ηζ ιε ηα μβημιεηνζηά όνβακα; 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 4ν 
 

1. Από πμζα ζημζπεία απμηεθείηαζ ημ θοζζηό πενζαάθθμκ ημο ακενώπμο; Σζ είκαζ ημ 
έδαθμξ ηαζ ηζ ημ οπέδαθμξ; 

2. Σζ μκμιάγμοιε εδαθμθμβζηή ακάθοζδ; Πμζα είκαζ ηα ηύνζα ζηάδζα ιζαξ εδαθμθμβζηήξ 
ιεθέηδξ; 

3. Σμ πώια είκαζ ιείβια ή  ηαεανή μοζία; 

4. Πμζα ιείβιαηα μκμιάγμκηαζ εηενμβεκή ηαζ πμζα μιμβεκή; (παναδείβιαηα) 

5. ε πμζα ανπή ααζίγμκηαζ μζ θοζζηέξ ιέεμδμζ δζαπςνζζιμύ ηςκ ιεζβιάηςκ ζηα 
ζοζηαηζηά ημοξ; 

6. Ακαθένεηε δύμ ηνόπμοξ δζαπςνζζιμύ εηενμβεκώκ ιεζβιάηςκ. 

7. Με πμζμκ, ηονίςξ, ηνόπμ δζαπςνίγμοιε ηα μιμβεκή ιείβιαηα ζηα ζοζηαηζηά ημοξ; 

8. Καηά ηδ δζήεδζδ ηζ μκμιάγμοιε ίγδια ηαζ ηζ δζήεδια; 

9. Πενζβνάρηε ηδ θεζημονβία ιζαξ απμζηαηηζηήξ ζοζηεοήξ. Σζ μκμιάγμοιε απόζηαβια; 

10. Πμζα είκαζ ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ ιεζβιάηςκ; 

 



-   - 

 

30 

ΜΑΘΖΜΑ 5ν 

 

1. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδκ αηιόζθαζνα; 

2. Ακαθένεηε ηνεζξ ζδζόηδηεξ ημο αένα. 

3. Σζ μκμιάγμοιε αηιμζθαζνζηή πίεζδ; Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ιέηνδζδξ ηδξ 
αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ; Να μνίζεηε ηδ θοζζηή αηιόζθαζνα. 

4. Από ηζ ελανηάηαζ δ αηιμζθαζνζηή πίεζδ; Πςξ ιεηααάθθεηαζ ιε ημ ύρμξ; 

5. Πμζα ηθίιαηα πνδζζιμπμζμύιε ζοκήεςξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ;  
Σζ ακηζζημζπεί ζημοξ 0°C ηαζ ηζ ζημοξ 100°C; 

6. Σζ μνίγμοιε ςξ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ (Κ..) αενίςκ; 

7. Σζ μκμιάγμοιε ποηκόηδηα ημο αένα; 

8. Ο αέναξ είκαζ ιείβια ή ηαεανή μοζία; 

9. Από πμζα αένζα απμηεθείηαζ ηονίςξ μ αέναξ; Πμζα είκαζ ηα δεοηενεύμκηα ζοζηαηζηά 
ημο αένα; 

10. Ακαθένεηε από έκα απθό πείναια πνμζδζμνζζιμύ ηςκ ζοζηαηζηώκ ημο αένα. 

11. Πμζα είκαζ δ ζπέζδ μλοβόκμο - αγώημο ζημκ αένα; 

12. Σζ βκςνίγεηε βζα ημ όγμκ ηαζ ηδκ μγμκόζθαζνα; 

13. Πςξ ιπμνμύιε κα δζαπςνίζμοιε ηα δζάθμνα ζοζηαηζηά ημο αένα πεζναιαηζηά; 

14. Σζ είκαζ ηα εοβεκή αένζα; 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 6ν 

 

1. Σμ θοζζηό κενό είκαζ ιείβια ή ηαεανή μοζία; 

2. ε ηί δζαθένεζ ημ θοζζηό κενό από έκα πμηήνζ κενό πμο έπμοιε δζδεήζεζ; 

3. Σζ μκμιάγμοιε ζηθδνό κενό; Πςξ θέβεηαζ δ δζαδζηαζία ηαεανζζιμύ ημο ζηθδνμύ 
κενμύ; 

4. Σζ ζδζόηδηεξ πνέπεζ κα έπεζ ημ κενό βζα κα είκαζ πόζζιμ; 

5. Σζ είκαζ δ πθςνίςζδ ημο κενμύ; Πςξ βίκεηαζ δ δζΰθδζδ ημο κενμύ; 

6. Σζ βκςνίγεηε βζα ηα ζαιαηζηά κενά; 

7. ε ηζ πνδζζιεύμοκ ηονίςξ ηα ηζκμύιεκα θοζζηά κενά; 

8. Σζ είκαζ ημ απμζηαβιέκμ κενό; ε ηζ δζαθένεζ από ημ ηαεανό κενό; 

9. Πμζεξ είκαζ μζ θοζζηέξ ζηαεενέξ ημο κενμύ; 

10. Να μνίζεηε ημ ηακμκζηό ζδιείμ αναζιμύ  ηαζ ημ ηακμκζηό ζδιείμ πήλεςξ ημο κενμύ. 

11. Όηακ θέιε όηζ δ ποηκόηδηα ημο κενμύ ζημοξ  4°C  είκαζ  1gr/cm3  ηζ εκκμμύιε; 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 7ν 
 

1. Πμζα είκαζ ηα δύμ ζοζηαηζηά ημο κενμύ; 

2. Πμζα είκαζ δ ακαθμβία όβηςκ ηαζ πμζα δ ακαθμβία αανώκ ημο οδνμβόκμο - μλοβόκμο 
ζημ κενό; 

3. Σζ είκαζ δ δθεηηνόθοζδ; Σζ είκαζ ηα δθεηηνόδζα; Πμζμ δθεηηνόδζμ μκμιάγεηαζ άκμδμξ ηαζ 
πμζμ ηάεμδμξ; 

4. Πενζβνάρηε ζοκμπηζηά ημ πείναια ηδξ δθεηηνόθοζδξ ζε δζάθοια οδνμλεζδίμο ημο 
καηνίμο (ΝαΟΖ). 

5. Σζ είκαζ ηα εοδζόιεηνα; 

6. Πμζα ηαεανά ζώιαηα μκμιάγμκηαζ ζημζπεία ηαζ πμζα πδιζηέξ εκώζεζξ; 
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7. οβηνίκεηε ηζξ πδιζηέξ εκώζεζξ ηαζ ηα ζημζπεία από ηα μπμία απμηεθμύκηαζ. Τπάνπμοκ 
μιμζόηδηεξ ζηζξ ζδζμηδηέξ ημοξ; 

8. Πμζέξ είκαζ μζ ιμνθέξ ηδξ ύθδξ; (Σαλζκόιδζδ ηςκ οθζηώκ ζςιάηςκ). 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 8ν 
 

1. Σζ μκμιάγμοιε ιόνζμ; 

2. ε ηζ δζαθένεζ ιζα πδιζηή έκςζδ ηαζ έκα ιείβια ςξ πνόξ ημ είδμξ ηςκ ιμνίςκ πμο 
πενζέπμοκ; 

3. Σζ μκμιάγμοιε άημιμ; 

4. ε ηζ δζαθένμοκ ηα άημια εκόξ ζημζπείμο , από ηα άημια ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ; 

5. Σζ μκμιάγμοιε αημιζηόηδηα; 

6. Πμζμξ είκαζ μ θόβμξ πμο ηα οθζηά ζώιαηα ηα ζοκακημύιε ηαζ ζηζξ ηνεζξ  θοζζηέξ 
ηαηαζηάζεζξ; 

7. Να δώζεηε ηδ δμιή ημο αηόιμο. 

8. Από πμζα ζςιαηίδζα απμηεθείηαζ μ πονήκαξ; 

9. Σζ βκςνίγεηε βζα ημ θμνηίμ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο αηόιμο; 

10. Σζ βκςνίγεηε βζα ημ ιέβεεμξ ημο πονήκα ζε ζπέζδ ιε ημ ιέβεεμξ ημο αηόιμο; ε πμζμ 
ζδιείμ ημο αηόιμο εεςνμύιε όηζ είκαζ ζοβηεκηνςιέκδ δ ιάγα ημο αηόιμο; 

11. Πμζμζ είκαζ μζ δύμ παναηηδνζζηζημί ανζειμί ημο αηόιμο; 

12. Να μνίζεηε ημκ αημιζηό ηαζ ιαγζηό ανζειό εκόξ ζημζπείμο. 

13. Δίκαζ ημ άημιμ δθεηηνζηά μοδέηενμ; Ναζ ή όπζ ηαζ βζαηί; 

14. Πμο ηζκμύκηαζ ηα δθεηηνόκζα βύνς από ημκ πονήκα; 

15. Σζ μκμιάγμοιε δθεηηνμκζηή ζηζαάδα; 

16. Γώζηε ηα μκόιαηα ηςκ ζηζαάδςκ ανπίγμκηαξ από ημκ πονήκα, όπςξ ηαζ ημκ ιέβζζημ 
ανζειό δθεηηνμκίςκ πμο ιπμνμύκ κα πάνμοκ. 

17. Πόζα  δθεηηνόκζα ιπμνεί κα πάνεζ δ ελςηενζηή ζηζαάδα; 

18. Σζ μκμιάγμοιε ζημζπείμ; 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 9ν 
 

1. Μπμνμύιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηδκ απόθοηδ ηζιή ηδξ ιάγαξ ημο αηόιμο ή ημο ιμνίμο; 
Ναζ ή όπζ ηαζ βζαηί; 

2. Πμζα είκαζ δ ιμκάδα ιέηνδζδξ ζηδκ ηθίιαηα ζπεηζηώκ αημιζηώκ ηαζ ιμνζαηώκ 
ιαγώκ; 

3. Σζ μκμιάγμοιε αημιζηό αάνμξ ζημζπείμο ηαζ ηζ ιμνζμηό αάνμξ ζημζπείμο ή πδιζηήξ 
έκςζδξ; 

4. Σα αημιζηά ηαζ ιμνζαηά αάνδ έπμοκ ιμκάδεξ; 

5. Σζ μκμιάγμοιε ανζειό Avogadro (N); 

6. Πμζεξ είκαζ μζ πδιζηέξ ιμκάδεξ ιάγαξ; 

7. Σζ μκμιάγμοιε  βναιιμάημιμ (gr-at) ζημζπείμο; 

8. Σζ μκμιάγμοιε βναιιμιόνζμ (mole) ζημζπείμο ή πδιζηήξ έκςζδξ; 

9. Να δζαηοπώζεηε ημ κόιμ ημο Avogadro. 

10. Tζ μκμιάγμοιε βναιιμιμνζαηό όβημ; Πμζα είκαζ δ ηζιή ημο ζε Κ.. βζα ηάεε αένζμ. 
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ΜΑΘΖΜΑ 10ν 
 

1. Πμζα είκαζ δ ζδιαζία ημο αημιζημύ ανζειμύ βζα ηάεε ζημζπείμ; 
Σζ  μκμιάγμοιε ιεηαζημζπείςζδ; 

2. Καηά ηδ ζεζνα H, He, Li μ αημιζηόξ ανζειόξ αολάκεζ ηαηά έκα. Σζ ζδιαίκεζ αοηό; 

3. Σζ μκμιάγμοιε ακμζημδόιδζδ ηςκ αηόιςκ; 

4. Πμζα ζςιαηίδζα μκμιάγμκηαζ κμοηθεόκζα; Πςξ ζοβηναημύκηαζ ηα κμοηθεόκζα ζημκ 
πονήκα; Τπάνπμοκ αζηαεείξ πονήκεξ; Πςξ μκμιάγμκηαζ; 

5. Πμζα ζηζαάδα θέβεηαζ ελςηενζηή; Γζαηί δ ελςηενζηή ζηζαάδα  θέβεηαζ ηαζ ζηζαάδα 
ζεέκμοξ; 

6. Πμζόξ είκαζ μ ιέβζζημξ ανζειόξ δθεηηνμκίςκ πμο ιπμνεί κα πάνεζ δ ελςηενζηή 
ζηζαάδα; Γζα πμζα ζηζαάδα δεκ ζζπύεζ αοηό; 

7. Με αάζδ πζα ανπή ημπμεεηήεδηακ ηα ζημζπεία ζημκ πενζμδζηό πίκαηα; 

8. Σζ μκμιάγμοιε μιάδα ηαζ ηζ πενίμδμ  ζημ πενζμδζηό πίκαηα; 

9. Πόζεξ είκαζ μζ ηύνζεξ μιάδεξ ημο πενζμδζημύ πίκαηα; Πςξ μκμιάγεηαζ δ ΗΑ, ΗΗΑ, VIIA, 

VIIIA μιάδα. 

10. Σζ βκςνίγεηε βζα ηδ δναζηζηόηδηα ηςκ εοβεκώκ αενίςκ; 

11. Πμζα ζημζπεία θέβμκηαζ ιέηαθθα ηαζ πμζα αιέηαθθα; 

12. Πμζα είκαζ δ ζδιαζία ημο πενζμδζημύ πίκαηα; 

 
 

ΜΑΘΖΜΑ 11ν 

 

1.   Πμζά ζημζπεία θέβμκηαζ δναζηζηά; 

2.    Σζ είκαζ μζ δεζιμί; Από ηζ ηαεμνίγεηαζ ημ είδμξ ημο δεζιμύ; 

3.    Ο ζπδιαηζζιόξ εκόξ δεζιμύ ιεηαλύ δύμ αηόιςκ ηάκεζ ηα άημια πζμ ζηαεενά ή πζμ 
αζηαεή; Πμζα είκαζ δ πζμ ζηαεενή δμιή πμο ιπμνεί κα απμηηήζεζ έκα άημιμ; Γζαηί ηα 
εοβεκή αένζα είκαζ αδνακή ζημζπεία; 

4.   Πμζζ ζημζπεία θέβμκηαζ δόηεξ δθεηηνμκίςκ ηαζ πμζα δέηηεξ; 

5.  Σζ είκαζ ηα ζόκηα; Πμζμ είκαζ ημ ηαηζόκ ηαζ πμζμ ημ ακζόκ; 

6.   Σζ μκμιάγμοιε εηενμπμθζηό δεζιό; Πενζβνάρηε ημκ εηενμπμθζηό δεζιό ζημ ιόνζμ 
ημο NαCl. (ΕΝα = 11,  ΕCl = 17) 

7.    Tζ είκαζ ημ εηενμπμθζηό ζεέκμξ; Πμζα ζημζπεία θέβμκηαζ ιμκμζεεκή, δζζεεκή, ηηθ; 

8.   Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εηενμπμθζηώκ εκώζεςκ; 

9.   Πμζμξ δεζιόξ μκμιάγεηαζ μιμζμπμθζηόξ; 

10.  Πόζα δθεηηνόκζα ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ έκα άημιμ ζε μιμζμπμθζηό δεζιό; 
Πενζβνάρηε ημοξ μιμζμπμθζημύξ δεζιμύξ ζηα ιόνζα ηςκ εκώζεςκ  Ζ2,  ΖCl,  CH4. 

11.  Tζ είκαζ ημ μιμζoπμθζηό ζεέκμξ; 

12.  Γζαηί μ μιμζμπμθζηόξ δεζιόξ θέβεηαζ ηαζ ιμνζαηόξ δεζιόξ;          
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 ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ  ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ  ΔΝΩΔΩΝ 
 
          

   

 
 Ολνκαηνινγία Ομέωλ 
 

Σα μλέα πενζέπμοκ ζημ ιόνζό ημοξ ημ ηαηζόκ Ζ+. 
Ο βεκζηόξ ηύπμξ είκαζ:  H Ay .   

Γζα κα μκμιάζμοιε ηα μλέα ηα πςνίγμοιε ζε δύμ ηαηδβμνίεξ: 

1.  Όηακ ημ Α είλαη ακέηαιιν βζα κα μκμιάζμοιε ημ μλύ, 
αάγμοιε ημ πνόεοια  πδξν-  ηαζ αημθμοεεί ημ όκμια ημο 
αιεηάθθμο. π.π.      

HCl οδνμ-πθώνζμ 
HF οδνμ-θεόνζμ 
Ζ2S οδνό-εεζμ 

2.  Όηακ ημ Α είλαη ειεθηξαξλεηηθή ξίδα, αάγμοιε πνώηα 
ημ όκμια ηδξ νίγαξ ηαζ αημθμοεεί δ ηαηάθολδ  
-νμύ. π.π.     

ΖΝΟ3 κζηνζηό μλύ 

Ζ2CO3 ακεναηζηό μλύ 

Ζ3ΡΟ4 θςζθςνζηό όλύ 

 
 
Ολνκαηνινγία Βάζεωλ 
 

Οζ αάζεζξ πενζέπμοκ ζημ ιόνζό ημοξ ηδ νίγα ΟΖ-. 
Έπμοκ βεκζηό ηύπμ: M(OH)x  

Γζα κα μκμιάζμοιε ηζξ αάζεζξ αάγμοιε ημ πνόεεια πδξνμείδην, ηαζ αημθμοεεί ημ όκμια 

ημο ιεηάθθμο ή ημο ΝΖ4
+. π.π.     

ΝαΟΖ  οδνμλείδζμ ημο καηνίμο 

ΠΗΝΑΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

Όλνκα 
ζηνηρείνπ 

ύκβνιν 

  
Άγςημ N 
Άκεναηαξ C 
Ανβίθζμ Al 
Ανβό Ar 
Άνβονμξ Ag 
Αζαέζηζμ Ca 
Βόνζμ B 
Βνώιζμ Br 
Ήθζμ He 
Θείμ S 
Ηώδζμ J 
Κάθζμ K 
Καζζίηενμξ Sn 
Λεοηόπνοζμξ Pt 
Μαββάκζμ Mn 
Μαβκήζζμ Mg 
Μόθοαδμξ Pb 
Νάηνζμ Na 
Νέμ Ne 
Νζηέθζμ Ni 
Ολοβόκμ O 
Οονάκζμ U 
Πονίηζμ Si 
Ράδζμ Ra 
ίδδνμξ Fe 
Τδνάνβονμξ Hg 
Τδνμβόκμ H 
Φεόνζμ F 
Φώζθμνμξ P 
Υαθηόξ Cu 
Υθώνζμ Cl 
Υνοζόξ Au 
Υνώιζμ Cr 
Φεοδάνβονμξ Zn 

ΠΗΝΑΚΑ  
ΘΔΝΩΝ 

Μέηαιια  
  
K, Na, Ag +1 
Mg, Ca, Zn +2 
Al +3 
Cu +1, +2 
Fe +2, +3 
  
Ακέηαιια  
  
F, Cl, Br, J -1 
O, S -2 
N, P -3 

 

ΠΗΝΑΚΑ  ΡΗΕΩΝ 

Ζιεθηξαξλεηηθέο ξίδεο 
 
Τδνμλύθζμ -OH  
Νζηνζηή νίγα 

3NO  

Ακεναηζηή νίγα 2

3CO
  

Θεζζηή νίγα SO4
2

 
Φςζθμνζηή νίγα PO4

3

 
 
Ζιεθηξνζεηηθέο ξίδεο 
 
Αιιώκζμ NH4
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Cα(ΟΖ)2 οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο 

Μg(ΟΖ)2 οδνμλείδζμ ημο ιαβκδζίμο 

 
 
Ολνκαηνινγία Αιάηωλ 
 

Ο βεκζηόξ ηύπμξ ηςκ αθάηςκ απμηεθείηαζ από έκα εεηζηό ηιήια (Μ+x) ηαζ από έκα 

ανκδηζηό ηιήια (Α-y). Πνώηα βνάθμοιε ημ εεηζηό ηιήια ηαζ ιεηά ημ ανκδηζηό.  
ηδ ζοκέπεζα δζαζηαονώκμοιε ηα ζεέκδ.   Γδθαδή: M Ay x  

Γζα κα μκμιάζμοιε ηα άθαηα δίκμοιε πνώηα ημ όκμια ημο ανκδηζημύ ιένμοξ ηαζ αημθμοεεί 
ημ όκμια ημο εεηζημύ ιένμοξ. 

1. ακ ημ Α είλαη ακέηαιιν, δίκμοιε ημ όκμια ημο αιεηάθθμο ιε ηδκ ηαηάθδλδ  
-νύρν ηαζ αημθμοεεί ημ όκμια ημο ιεηάθθμο ή ημο αιιςκίμο. π.π.     

ΝαCl πθςνζμύπμ κάηνζμ 
CαΒr2 ανςιζμύπμ αζαέζηζμ 

Αl2S3 εεζμύπμ ανβίθζμ 

2. ακ ημ Α είλαη ειεθηξαξλεηηθή ξίδα, αάγμοιε πνώηα ημ όκμια ηδξ νίγαξ ηαζ αημθμοεεί 
ημ όκμια ημο ιεηάθθμο ή ημο αιιςκίμο. π.π.     

ΝαΝΟ3  κζηνζηό κάηνζμ 

Κ2CO3  ακεναηζηό ηάθζμ 

CαSO4  εεζσηό αζαέζηζμ 

Cα3(ΡΟ4)2 θςζθμνζηό αζαέζηζμ     
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ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΒΑΡΟΤ  (Μ.Β.)  ΥΖΜΗΚΖ ΔΝΩΔΩ 

 
     Πνιιαπιαζηάδνπκε ην Α.Β. θάζε ζηνηρείνπ επί ηνλ αξηζκό αηόκωλ πνπ 
πεξηέρεηαη ζηνλ Μνξηαθό Σύπν ηεο έλωζεο θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηα γηλόκελα πνπ 
πξνθύπηνπλ. 

Γδθαδή ημ Μ.Β. ηδξ έκςζδξ  xωεΜ   είκαζ:   εΜ εεxεεωΜε   

         π.π.   17016314108AB3ABABΜε ONAgAgNO3
  

                  741216240AB2AB2ABMB HOCaCa(OH)2
  

                  MB 2 AB 2 16 32O O2
       

                  MB AB 32S S   

                  310168312403AB8AB2AB3MB OPCa)(POCa 243
  

 

 
ΣΟΗΥΔΗΟΜΔΣΡΗΚΟΗ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

 
22,4ltκόρηα106,023ΝΜΒgr1mol Κ.Σ. ζε  όγθοθαηέτεη 23περηέτεηδσγίδεη      

11,2lt

4,22
άηοκα106,023ΝΑΒgr1gr.at

Κ.Σ. ζε αέρηα δηαηοκηθά

Κ.Σθ ζε αέρηα άκολοαηοκηθ

23περηέτεηδσγίδεη

 

 
  

lt                                             

                                                                     

 Γηαηνκηθά αέξηα:     
N ,  O ,  H ,  F ,  Cl ,  Br ,  J  2 2 2 2 2 2 2  

                  
          π.π.      

2 Η2 + Ο2  2 Η2Ο 

2 ιόνζα Ζ2  + 1 ιόνζμ Ο2  2 ιόνζα Ζ2Ο 

2 mol H2 + 1 mol O2  2 mol H2O 

4 gr H2 + 32 gr O2  36 gr H2O 

44,8 lt H2 + 22,4 lt O2  44,8 lt H2O  (εάκ είκαζ οδναηιμί) 

   
   
C + O2  CO2 

1 mol C + 1 mol O2    1 mol CO2 

1 gr.at C + 2 gr.at O   (ζηζξ πδι. εκώζεζξ δεκ οπάνπεζ gr.at) 
(MBC=ABC=)12 gr C + (MBO=2ABO=)32 gr O2  (MB=)44 gr 

6,023 10
23

 ιόνζα C + 6,023 10
23

 ιόνζα Ο2  6,023 10
23

 ιόνζα CO2 

6,023 10
23

 άημια C + 12,046 10
23

 άημια Ο  (οπάνπμοκ ιόκμ ιόνζα) 

(είκαζ ζηενεό) + 22,4 lt O2  22,4 lt CO2 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΥΖΜΗΚΩΝ  ΑΝΣΗΓΡΑΔΩΝ 

 

Α.     Αληηδξάζεηο  ζπλζέζεωο:   πδιαηίγμκηαζ πδιζηέξ εκώζεζξ από ηα ζημζπεία ημοξ 
ή από άθθεξ εκώζεζξ. π.π.              

C + O2  CO2 

2 H2 + O2  2 H2O 

NH3 + HCl  NH4Cl 

CaO + H2O  Ca(OH)2 

 
Β.     Αληηδξάζεηο  απνζπλζέζεωο:   Γζαζπώκηαζ πδιζηέξ εκώζεζξ ζηα ζημζπεία ημοξ ή 
ζε άθθεξ εκώζεζξ. π.π.      

2 HgO      ζ    2 Hg + O2 

2 H2O   εειεθηρόισζ  2 Ζ2 + Ο2 

Ζ2CO3            CO2 +H2O 

 
Γ.     Αληηδξάζεηο  απιήο  αληηθαηαζηάζεωο:   Έκα ζημζπείμ ακηζηαεζζηά ηάπμζμ 
θζβόηενμ δναζηζηό ζηδκ έκςζή ημο. 
 

εηξά δξαζηηθόηεηαο: α)   κεηάιιωλ Ê,  Ca,  Na,  Mg,  Al,  Zn,  Fe,  ,  Cu,  Ag,  AuH  

 β)   ακεηάιιωλ F ,  Cl ,  Br ,  O ,  J ,  S2 2 2 2 2  

π.π.      

Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2 

Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu 

Cl2 + 2 KJ  2 KCl + J2 

J2 + H2S  2 HJ + S 

 
Γ.     Αληηδξάζεηο  δηπιήο  αληηθαηαζηάζεωο:   Γίκμκηαζ ακάιεζα ζε ζόκηα ηαζ 
πνμηύπηεζ ίγδια ή αένζμ. Οζ πδιζηέξ εκώζεζξ πμο ακηζδνμύκ ακηαθθάζμοκ ηα εεηζηά ηαζ 
ανκδηζηά ημοξ ζόκηα π.π.      

NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl  

2 NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2 HCl  

FeS + 2 HCl  FeCl2 + H2S    

Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2  2 Al(OH)3 + 3 CaSO4   

 
 

Ιδήκαηα: θ.ά. ,CuCl ,CaCO  AgCl,,BaSO ,CaSO 2344  

Αέξηα: θ.ά. ,SO ,NH ,CO S,H HJ, HF, ‚Cl, 2322  

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 
Οζ ζοκηεθεζηέξ ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ανίζημκηαζ αημθμοεώκηαξ ημκ αηόθμοεμ 
ηακόκα:   “ Όζα άηνκα ελόο ζηνηρείνπ ππάξρνπλ ζηα αληηδξώληα ηόζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ θαη ζηα πξνϊόληα.”    
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