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Μ ξ μ ά δ ε π  

 
 

α/α Μέγεζνο ύκβνιν S.I. Άιιεο κνλάδεο (εθηόο S.I.) 

 
1. 

 
Μήθνο 

 
s, l, d, h 

 
m έηνο θσηόο, km, dm,cm,mm, κm, in, A

o

 

2. Μάδα m Kg (Kgr) tn, g (gr), mg, a.m.u., νθά 

3. Υξόλνο t s (sec) min, h, εκέξα (d), έηνο (y) 

4. Δκβαδό S m
2
 ζηξέκκα, ha (εθηάξην), Km

2
, dm

2
, mm

2
 

5. Όγθνο V m
3
 Km

3
, dm

3
, cm

3
, mm

3
, l (lt), ml 

6. Σαρύηεηα π m/s Km/h, cm/sec 

7. Δπηηάρπλζε α m/s
2
 cm/s

2
 

8. Γύλακε (βάξνο, ηξηβή, 
άλωζε, θεληξνκόινο, 
θπγόθεληξε, θιπ) 

F   
(Β, Σ, Α, 
Fk,, θιπ)  

 
N, (Nt) 

 
Kp, p, dyn 

9. Ρνπή δύλακεο Μ Nm Kpm, dyncm 

10. Γωλία θ, ζ rad 1°, 1', 1'' 

11. Ππθλόηεηα ξ, d Kg/m
3
 tn/m

3
, Kg/l, g/cm

3
 

12. Δηδηθό βάξνο ε N/m
3
 Kp/m

3
, p/cm

3
, dyn/cm

3
 

 
13. 

 
Πίεζε 

 
P 

 
N/m

2
 

dyn/cm
2
, Torr, cmHg, mmHg, Kp/m

2
, Kp/cm

2
, 

p/cm
2
, at, Atm, Pa, Bar 

14. Πεξίνδνο T s  

15. πρλόηεηα f,λ Hz, s
-1

 c/sec, Kc/sec, Mc/sec, c/min 

16. Γωληαθή ηαρύηεηα 
(θπθιηθή ζπρλόηεηα) 

ω rad/s - 

17. Γωληαθή επηηάρπλζε ω' rad/s
2
 - 

18. Οξκή p,J Kgm/s gcm/s 

19. Ώζεζε δύλακεο Ω Ns Kps, ps, dyns 

20. Έξγν - Δλέξγεηα W - E  Joule Kpm, Wh, KWh, eV, MeV, erg   

21. Ηζρύο P Watt Kpm/s, KW, MW, HP, CV, erg/s 

22. Ρνπή αδξάλεηαο Θ Kgm
2
 gcm

2
 

23. ηξνθνξκή G Nms 

Joules 

 
- 

24. ηαζεξή ειαηεξίνπ k N/m Kp/m, p/cm 

25. πληειεζηήο ηξηβήο 
νιηζζήζεωο 

κ,n - - 

26. Παξνρή όγθνπ Π m
3
/s l/s, m

3
/min, m

3
/h, cm

3
/s 

27. Ζιεθηξηθό θνξηίν Q, q C (Cb) - 

28. Γπλακηθό V V, (Volt) mV, KV 
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29. Δπηθαλεηαθή ππθλόηεηα 
θνξηίνπ 

ζ C/m
3
 - 

30. Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ Δ N/C, V/m - 

31. Ζιεθηξηθή ξνή Φ Vm - 

32. Υωξεηηθόηεηα C F mF, κF, pF 

33. Έληαζε ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο 

I, i A mA 

34. Αληίζηαζε αγωγνύ R Ω κΩ, ΚΩ, ΜΩ  

35. Αγωγηκόηεηα G Ω
-1

 - 

36. Δηδηθή αληίζηαζε ξ Ωm Ωmm
2
/m, Ωcm, κΩcm 

37. Μαγλεηηθή ξνή Φ Wb - 

38. Μαγλεηηθή επαγωγή Β  T (Tesla) Gauss 

39. πλη. απηεπαγωγήο   L H (Henry) - 

40. πληειεζηήο ακνηβαίαο 
επαγωγήο 

M H (Henry) - 

41. Γηειεθηξηθή ζηαζεξή ε - - 

42. Μαγλ. δηαπεξαηόηεηα κ - - 

43. Θεξκνθξαζία ζ, T °K °C ,grad 

44. Θεξκόηεηα Q Joule cal, Kcal 

45. Δηδηθή ζεξκόηεηα c Joule/Kggrad cal/grgrad 

46. Θεξκηθόο ζπλη. αεξίωλ α grad
-1

 - 

47. Θεξκαληηθή ηθαλόηεηα Κ Joule/Kg cal/gr 

48. Δηδ. ζεξκόηεηα ηήμεωο ι Joule/Kg cal/gr 

49. Δηδ. ζεξκ. εμαεξώζεωο L Joule/Kg cal/gr 

50. Απόιπηε πγξαζία β Kg/m
3
 g/m

3
 

 
 
 
 
 

Πξλλαπλάζια και Τπξπξλλαπλάζια Μξμάδωμ  S.I. 

 
 

Πνιιαπιάζηα Τπνπνιιαπιάζηα 

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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 ς έ ζ ε ι π  μ ε η α ν ύ  η ω μ  μ ξ μ ά δ ω μ  

 
 

1. 
 
 
 
Μήθνο 

1Km=10
3
m=10

4
dm=10

5
cm=10

6
mm 

1m=10dm=10
2
cm=10

3
mm 

1cm=10mm 

1 A
o

=10
-8

cm=10
-10

m 
1κm=10

-6
m 

1Ναπηηθό κίιιη=1852m 

1έηνο θσηόο=9,4610
12

Km 
1in (ίληζα)=2,54cm 
1θόκβνο=15,43m 

2. 
 
 
Μάδα 

1tn=10
3
Kg=10

6
g 

1Kg=10
3
g=10

6
mg 

1g=10
3
mg 

1a.m.u.=1,6610
-24

g 
1νθά=400δξάκηα=1280g 
1δξάκη=3,2g 

3. 
 
Υξόλνο 

1h=60min=3600s 
1min=60s 
1d=24h 
1y=365d 

4.    
 

Δκβαδό                                                                    S=αβ 

1ζηξέκκα=10
3
m

2
 

1km
2
=10

6
m

2
=10

3
 ζηξέκκαηα=10

10
cm

2
 

1dm
2
=10

-2
m

2
=10

2
cm

2
=10

4
mm

2
 

1ha=10
4
m

2
 

5.    
 

Όγθνο                                                                    V=αβγ 

1l=10
3
ml=10

3
cm

3
 

1Km
3
=10

9
m

3
=10

15
cm

3
 

1m
3
=10

3
l=10

6
cm

3
=10

9
mm

3
 

1dm
3
=10

-3
m

3
=10

3
cm

3
=10

6
mm

3
 

6.   Σαρύηεηα                                                        π=Γs/Γt 1m/s=10
2
cm/s=3,6Km/h 

7.   Δπηηάρπλζε                                                   α=Γπ/Γt 1m/s
2
=10

2
cm/s

2
 

8.   Γύλακε                                                  F=mα=ΓJ/Γt 

(B=mg, A=εV, T=nFθ, Fθ=mπ
2
/R, θιπ) 

1Kp=9,81N=10
3
p 

1N=10
5
dyn 

9.   Ρνπή δύλακεο                                                  M=Fd 1Kpm=9,81Nm=9,8110
7
dyncm 

10.    
Γωλία                                   θ=s/R=κήθνο ηόμνπ/αθηίλα 

2π rad=360 

1’=1/60,     1’’=1/60’ 

11.   Ππθλόηεηα                                                      d=m/V 1Kg/l=1tn/m
3
=1Kg/dm

3
=1g/cm

3
=10

3
Kg/m

3
 

12.   
Δηδηθό βάξνο                                                           ε=B/V 

1N/m
3
=10

-1
dyn/cm

3
 

1Kp/m
3
=9,81N/m

3
=0,981dyn/cm

3
 

1p/cm
3
=9,81dyn/cm

3
=9810N/m

3
=10

3
Kp/m

3
 

13.    
 
 
Πίεζε                                                                       P=F/S 

1Pa=1N/m
2
=10dyn/cm

2
 

1Kp/m
2
=9,81N/m

2
=98,1dyn/cm

2
 

1Torr=1mmHg=13,6p/cm
2
=1333,32dyn/cm

2
 

1Bar=10
6
dyn/cm

2
=10N/m

2
 

1cmHg=10mmHg 

1at=1Kp/cm
2
=10

4
Kp/m

2
=9,8110

5
dyn/cm

2
 

1Atm=76cmHg=760mmHg=760Torr 
(Σερλεηή αηκόζθαηξα=1αt) 
(Φπζηθή αηκόζθαηξα=1Atm) 
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15.   
πρλόηεηα                                                        λ=1/Σ=Ν/t 

1Hz=1c/s=1s
-1

=1ζηξνθή/s=60c/min 
1Kc/s=10

3
Hz=10

-3
Mc/s 

1MHz=10
3
KHz=10

6
Hz 

16.   Γωληαθή ηαρύηεηα                                     ω=Γθ/Γt  

17.   Γωληαθή επηηάρπλζε                               ω=Γω/Γt  

18.   Οξκή                                                                J=mπ 1Kgm/s=10
5
gcm/s 

19.   Ώζεζε δύλακεο                                     Ω=FΓt=ΓJ 1Ns=10
5
dyns 

1Kps=9,81Ns=9,8110
5
dyns 

20.    
 

Έξγν - Δλέξγεηα                                           W=Fsζπλθ 

                                                                         Δθηλ=mπ
2
/2 

                                                                         Δδπλ=mgh 

1Joule=10
7
erg 

1Kpm=9,81Joule=9,8110
7
erg 

1Wh=3600Joule=367Kpm 
1KWh=10

3
Wh 

1eV=1,610
-19

Joule 
1MeV=10

6
eV 

21.    
 
Ηζρύο                                                                        P=W/t 

1W=10
7
erg/s 

1MW=10
3
KW=10

6
W 

1Kpm/s=9,81W=9,8110
7
erg/s 

1HP=745,56W=76Kpm/s 

1CV (ή PS)=735,36W=75Kpm/s 

22.   Ρνπή αδξάλεηαο                                            Θ=mr
2
 1Kgm

2
=10

7
gcm

2
 

23.   ηξνθνξκή                                              G=Θω=Jr 1Nms=10
7
dyncms 

24.   ηαζεξή   ειαηεξίνπ                                        k=F/x 1Kp/m=9,81N/m=10p/cm=9810dyn/cm 

25.   πληειεζηήο ηξηβήο νιηζζήζεωο                 n=T/Fθ  

26.   Παξνρή                                                     Π=V/t=Sπ 1m
3
/s=10

6
cm

3
/s=10

3
l/s=60m

3
/min=3600m

3
/h 

27.   Ζιεθηξηθό θνξηίν                                           Q=IΓt  

28.   Γπλακηθό                                                        U=W/q 1KV=10
3
V=10

6
mV 

29.   Δπηθαλεηαθή ππθλόηεηα θνξηίνπ                ζ=q/S  

30.   Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ                    E=F/q=U/l  

31.   Ζιεθηξηθή ξνή                                                Φ=ΔS  

32.   Υωξεηηθόηεηα                                                C=Q/U 1F=10
3
mF=10

6
κF=10

12
pF 

33.   Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο                         I=q/t 1A=10
3
mA 

34.   Αληίζηαζε  αγωγνύ                                        R=U/I 1MΩ=10
3
ΚΩ=10

6
Ω 

1Ω=10
6
κΩ 

35.   Αγωγηκόηεηα                                                  G=1/R  

36.   Δηδηθή αληίζηαζε                                          ξ=RS/l 1Ωmm
2
/m=10

-6
Ωm 

1κΩm=10
-6

Ωcm=10
-8

Ωm 

37.   Μαγλεηηθή ξνή                                              Φ=ΒS  

38.   Μαγλεηηθή επαγωγή                                     B=Φ/S 1T=10
4
Gauss 

39.   πληειεζηήο απηεπαγωγήο.                         L=Eαπη.Γt/ΓΗ  

40.   πλη. ακνηβαίαο επαγωγήο         M=Δδεπη.Γt/ΓΗπξωη  

41.   Γηειεθηξηθή ζηαζεξή                                    ε=C/Co  

42.   Μαγλεηηθή  δηαπεξαηόηεηα                         κ=Β/Βν  

44.    

Θεξκόηεηα                                                        Q=mcΓζ 

1Kcal=10
3
cal 

1cal=4,184Joule 
1Joule=0,24cal 

45.   Δηδηθή ζεξκόηεηα                                     c=Q/mΓζ 1cal/ggrad=4184Joule/Kggrad 

46.   Θεξκηθόο ζπληει. αεξίωλ                   α=1/273grad  

47.   Θεξκαληηθή ηθαλόηεηα                                  K=Q/m 1cal/g=4184Joule/Kg 

48.   Δηδηθή ζεξκόηεηα ηήμεωο                              ι=Q/m  

49.   Δηδηθή ζεξκόηεηα εμαεξώζεωο                    L=Q/m  

50.   Απόιπηε πγξαζία                                          β=m/V 1g/cm
3
=10

3
Kg/m

3
=10

6
g/m

3
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2.  
 

Δξωηήζεηο Φπζηθήο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

 

 
1η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΚΙΝΗΕΙ ΣΩΝ ΩΜΑΣΩΝ (Μεηαβαλλόμεμη κίμηζη) 
1. Πόηε μηα θίκεζε ιέγεηαη εοζύγναμμε μμαιή; 

2. Πςξ οπμιμγίδεηαη ε ηαπύηεηα ζηεκ εοζύγναμμε μμαιή θίκεζε; 

3. Να γίκεη ημ δηάγναμμα μεηαβμιήξ ημο δηαζηήμαημξ ζηεκ εοζύγναμμε μμαιή θίκεζε με ημ 

πνόκμ. 

4. Πόηε μία θίκεζε ιέγεηαη μεηαβαιιόμεκε; Παναδείγμαηα. 

5. Πόηε μία θίκεζε ιέγεηαη επηηαποκόμεκε; 

6. Πόηε μία θίκεζε ιέγεηαη επηβναδοκόμεκε; 

7. Ση μκμμάδεηαη επηηάποκζε; Σύπμξ. 

8. Πμηεξ είκαη μη μμκάδεξ ηεξ επηηάποκζεξ ζημ S.I.; 

9. Πμηα ζπέζε οπάνπεη μεηαλύ ηςκ δηακοζμάηςκ ηεξ επηηάποκζεξ θαη ηεξ ηαπύηεηαξ; 

10. Πμηα ζπέζε οπάνπεη μεηαλύ ηςκ δηακοζμάηςκ ηεξ επηβνάδοκζεξ θαη ηεξ ηαπύηεηαξ; 

11. Πόηε μία θίκεζε ιέγεηαη εοζύγναμμε μμαιά μεηαβαιιόμεκε; 

12. Από ηη ελανηάηαη ε επίδναζε ηεξ επηηάποκζεξ ζημκ ακζνώπηκμ μνγακηζμό; 

13. Πςξ επενεάδεη ε επηηάποκζε ημκ άκζνςπμ θαηά ηε δηεύζοκζε «θεθάιη - έδνα» θαη πςξ 

θαηά ηε δηεύζοκζε «νάπε - ζηήζμξ»; 

14. Πμηα ζεμακηηθή δηαθμνά οπάνπεη μεηαλύ ηεξ εοζύγναμμεξ μμαιήξ θαη ηεξ εοζύγναμμεξ 

μμαιά μεηαβαιιόμεκεξ θίκεζεξ; 

15. Πμηα ζεμακηηθή δηαθμνά οπάνπεη μεηαλύ ηεξ εοζύγναμμεξ μμαιήξ θαη ηεξ εοζύγναμμεξ 

μμαιά μεηαβαιιόμεκεξ θίκεζεξ; 

 

2η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΝΟΜΟΙ ΣΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΣΑΥΤΝΟΜΕΝΗ 

ΚΙΝΗΕΩ (Νόμξι ηηπ επιηαςύμζεωπ και ηηπ ηαςύηηηαπ) 
1. Πμηα θίκεζε ιέγεηαη εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε πςνίξ ανπηθή ηαπύηεηα; 

2. Ση μπμνμύμε κα πμύμε γηα ημ δηάκοζμα ηεξ επηηάποκζεξ ζηεκ εοζύγναμμε μμαιά 

επηηαποκόμεκε θίκεζε; 

3. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε πμο δείπκεη ηεκ μεηαβμιή ηεξ επηηάποκζεξ με ημκ πνόκμ 

ζηεκ εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. 

4. Να δηαηοπώζεηε ημ κόμμ ηεξ ηαπύηεηαξ ζηεκ εοζ. μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. Σύπμξ. 

5. Να γίκεη ημ δηάγναμμα ηαπύηεηαξ - πνόκμο ζηεκ εοζ. μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. 

6. Ση είδμοξ θίκεζε κμμίδεηε όηη εθθνάδεη θαζέκα από ηα δηαγνάμμαηα ημο ζπήμαημξ 7 (ζειίδα 

18) ημο ζπμιηθμύ ζαξ βηβιίμο; 

7. Ση είδμοξ θίκεζε κμμίδεηε όηη εθθνάδεη θαζέκα από ηα δηαγνάμμαηα ημο ζπήμαημξ 8 (ζειίδα 

18) ημο ζπμιηθμύ ζαξ βηβιίμο; 
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3η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΝΟΜΟΙ ΣΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΣΑΥΤΝΟΜΕΝΗ 

ΚΙΝΗΕΩ (Νόμξπ ηξρ διαζηήμαηξπ) 
1. Να δηαηοπώζεηε ημ κόμμ ημο δηαζηήμαημξ ζηεκ εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. 

Σύπμξ. 

2. Να γίκεη ημ δηάγναμμα δηαζηήμαημξ - πνόκμο ζηεκ εοζ. μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. 

3. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε πμο δείπκεη πςξ μεηαβάιιεηαη ημ δηάζηεμα ζε ζοκάνηεζε με 

ημ ηεηνάγςκμ ημο πνόκμο ζηεκ εοζ. μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε. 

4, Γηαηί ε γναθηθή πανάζηαζε ημο δηαζηήμαημξ ζε ζοκάνηεζε με ημ ηεηνάγςκμ ημο πνόκμο 

έπεη μεγαιύηενε πναθηηθή αλία από αοηή ημο δηαζηήμαημξ με ημ πνόκμ, γηα ηεκ εοζ. μμαιά 

επηηαποκόμεκε θίκεζε; 

5. Πμηα ζέμαηα μπμνεί κα πενηιαμβάκεη ε πεηναμαηηθή μειέηε μηαξ θηκήζεςξ; 

6. Η γναθηθή πανάζηαζε πμο πνμθύπηεη όηακ εκώζμομε ηα ζεμεία πμο πένκμομε από ηεκ 

πεηναμαηηθή μειέηε μηαξ θηκήζεςξ ηαοηίδεηαη με αοηή ηεξ ζεςνεηηθήξ πνμζέγγηζεξ; Ναη, όπη θαη 

γηαηί. 

7. Πςξ μπμνμύμε κα ελαιείρμομε πμιιά από ηα ζθάιμαηα μεηνήζεςκ πμο θάκμομε όηακ 

πανάζμομε μηα γναθηθή πανάζηαζε με βάζε ηα πεηναμαηηθά δεδμμέκα; 

8. Ση είδμοξ θίκεζε κμμίδεηε όηη εθθνάδεη θαζέκα από ηα δηαγνάμμαηα ημο ζπήμαημξ 5 (ζειίδα 

23) ημο ζπμιηθμύ ζαξ βηβιίμο; 

9. Ση είδμοξ θίκεζε κμμίδεηε όηη εθθνάδεη θαζέκα από ηα δηαγνάμμαηα ημο ζπήμαημξ 6 (ζειίδα 

23) ημο ζπμιηθμύ ζαξ βηβιίμο; 

 

4η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΣΩΗ 
1.  Γίκαη ζςζηή ε έθθναζε: «ηα βανύηενα ζώμαηα πέθημοκ γνεγμνόηενα από ηα ειαθνόηενα»; 

Ακ όπη, πμηα ζα ήηακ ε ζςζηή δηαηύπςζε; 

2. Πμηα θίκεζε ιέγεηαη ειεύζενε πηώζε; Πανάδεηγμα. 

3. Από ηη ελανηάηαη ε ακηίζηαζε ημο αένα ζ΄ έκα ζώμα πμο θάκεη «ειεύζενε» πηώζε; 

4. ώμαηα όπςξ ημύθεξ από βαμβάθη ή θύιια πανηημύ πμο πέθημοκ μέζα ζημκ αένα, θάκμοκ 

ειεύζενε πηώζε; 

5. Ση γκςνίδεηε γηα ηεκ ηνμπηά εκόξ ζώμαημξ πμο θάκεη ειεύζενε πηώζε; 

6. Tη είδμοξ θίκεζε είκαη ε ειεύζενε πηώζε; 

7. Να γνάρεηε ημοξ ηύπμοξ πμο δίκμοκ ηεκ ηαπύηεηα θαη ημ δηάζηεμα ζοκανηήζεη ημο πνόκμο 

ζηεκ ειεύζενε πηώζε. 

8. Να γίκεη ημ δηάγναμμα επηηάποκζεξ ηεξ βανύηεηαξ - πνόκμο ζηεκ ειεύζενε πηώζε. 

9. Να γίκεη ημ δηάγναμμα ηαπύηεηαξ - πνόκμο ζηεκ ειεύζενε πηώζε. 

10. Να γίκεη ημ δηάγναμμα δηαζηήμαημξ - πνόκμο ζηεκ ειεύζενε πηώζε. 

11. Με πμημ ηνόπμ απέδεηλε μ Νεύηςκαξ όηη ζημκ ίδημ ηόπμ ηα ζώμαηα πέθημοκ με ηεκ ίδηα 

επηηάποκζε ακελάνηεηα από ημ βάνμξ ημοξ; 

12. Πςξ ζα μπμνμύζαμε κα οπμιμγίζμομε πεηναμαηηθά ηεκ επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ; 

13. Γηαηί ζημκ αένα δύμ δηαθμνεηηθά ζώμαηα δεκ πέθημοκ ζογπνόκςξ από ημ ίδημ ύρμξ, εκώ 

ζημ θεκό πέθημοκ ζογπνόκςξ; 

14. Από ηη ελανηάηαη ε ηημή ηεξ επηηάποκζεξ ηεξ βανύηεηαξ; 

15. Πςξ μεηαβάιιεηαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ ζηε γή; 

16. Τπάνπεη πενίπηςζε ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ κα μεδεκηζηεί; 
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5η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΘΔΜΔΛΗΩΓΖ ΝΟΜΟ ΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

1. Πςξ μνίδεηαη ε δύκαμε; 

2. Πμηεξ δοκάμεηξ αζθμύκηαη ζε έκα ζώμα πμο ηζμννμπεί ζε μνηδόκηημ δάπεδμ; πήμα. 

3. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηεκ δύκαμε πμο αζθείηαη ζε θάπμημ ζώμα θαη ηεκ επηηάποκζε πμο 

μθείιεηαη ζ΄ αοηή; 

4. Να γνάρεηε ημκ ζεμειηώδε κόμμ ηεξ Μεπακηθήξ (κόμμ ημο Νεύηςκα). 

5. Όηακ ζ΄ έκα ζώμα αζθμύκηαη πενηζζόηενεξ από μία δοκάμεηξ, πςξ πνμζδημνίδμομε ηεκ 

δηεύζοκζε θαη θμνά ηεξ επηηάποκζεξ πμο ζα απμθηήζεη; 

6. Πςξ μνίδεηαη ημ 1Ν; 

7. Ο ηύπμξ B=mg πμο ηζπύεη γηα ημ βάνμξ ηςκ ζςμάηςκ είκαη απμηέιεζμα ημο ζεμειηώδμοξ 

κόμμο ηεξ Μεπακηθήξ; Γλεγείζηε. 

8. Ακ ηεηναπιαζηάζς ηε μάδα εκόξ ζώμαημξ, ζημ μπμίμ αζθείηαη ζηαζενή δύκαμε F, ηη ζα 

ζομβεί με ηεκ επηηάποκζή ημο; 

9. Πόζε επηηάποκζε έπεη έκα ζώμα, πμο δεκ δέπεηαη ηεκ επίδναζε θαμμηάξ δύκαμεξ; 

10. Αθμύ ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ μεηαβάιιεηαη με ημ ύρμξ, γηαηί θαηά ηεκ ειεύζενε 

πηώζε ηςκ ζςμάηςκ ηεκ ζεςνμύμε ζηαζενή; 

11. Με πμηεξ μμκάδεξ μεηνάμε ημ βάνμξ ηςκ ζςμάηςκ; 

12. Σμ βάνμξ είκαη μμκόμεηνμ ή δηακοζμαηηθό μέγεζμξ; 

13. Η μάδα είκαη μμκόμεηνμ ή δηακοζμαηηθό μέγεζμξ; 

14. Πμηα είκαη ε δηεύζοκζε θαη θμνά ημο βάνμοξ; 

 

 

6η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΑΓΡΑΝΔΗΑ ΣΖ ΤΛΖ – ΓΡΑΖ – ΑΝΣΗΓΡΑΖ 

1. Ση είδμοξ θίκεζε εθηειεί έκα ζώμα πμο δεκ δέπεηαη ηεκ επίδναζε θαμμηάξ δύκαμεξ (ή ακ 

αζθμύκηαη πάκς ημο δοκάμεηξ έπμοκ μεδεκηθή ζοκηζηαμέκε); 

2. Να δηαηοπώζεηε ημ αλίςμα ηεξ αδνάκεηαξ. 

3. Ση μκμμάδεηαη αδνάκεηα; 

4. Ακαθένεηε μενηθά απμηειέζμαηα ηεξ αδνάκεηαξ (παναδείγμαηα). 

5. Δηαηοπώζηε ημ αλίςμα δνάζεξ - ακηίδναζεξ. 

6. Ση μκμμάδμομε δνάζε θαη ηη ακηίδναζε; Παναδείγμαηα. 

7. Γθόζμκ ε δνάζε θαη ε ακηίδναζε είκαη δοκάμεηξ ακηίζεηεξ, μπμνμύμε κα πμύμε όηη ε 

ζοκηζηάμεκή ημοξ είκαη μεδέκ; Γλεγείζηε. 

8. Γηαηί θαηά ηε ζύγθνμοζε δύμ αοημθηκήηςκ, εκώ μη δοκάμεηξ πμο δέπμκηαη είκαη δνάζε - 

ακηίδναζε, μη δεμηέξ πμο παζαίκμοκ δεκ είκαη αθνηβώξ ίδηεξ; 

 

 

7η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΟΜΑΛΖ ΚΤΚΛΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 

1. Η θοθιηθή θίκεζε είκαη μεηαβαιιόμεκε θίκεζε; Ναη, όπη θαη γηαηί; 

2. Πόηε έκα ζώμα εθηειεί μμαιή θοθιηθή θίκεζε; 

3. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηεκ γναμμηθή ηαπύηεηα ζηεκ μμαιή θοθιηθή θίκεζε; 
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4. Ση γκςνίδεηε γηα ηα παναθηενηζηηθά ηεξ γναμμηθήξ ηαπύηεηαξ (μέηνμ, δηεύζοκζε θαη θμνά) 

ζηεκ μμαιή θοθιηθή θίκεζε; 

5. Ση μκμμάδμομε πενίμδμ θαη ηη ζοπκόηεηα ζηεκ μμαιή θοθιηθή θίκεζε; 

6. Πςξ ζομβμιίδμομε ηεκ πενίμδμ θαη πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζήξ ηεξ; 

7. Πςξ ζομβμιίδμομε ηεκ ζοπκόηεηα θαη με πμηεξ μμκάδεξ ηε μεηνάμε; 

8. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηεκ πενίμδμ με ηεκ ζοπκόηεηα; 

9. Να βνείηε μία ζπέζε πμο κα ζοκδέεη ηεκ γναμμηθή ηαπύηεηα με ηεκ πενίμδμ ηεξ θοθιηθήξ 

θίκεζεξ. 

10. Ακαθένεηε παναδείγμαηα ζςμάηςκ πμο εθηειμύκ μμαιή θοθιηθή θίκεζε. 

11. Πμηα είκαη ε πενίμδμξ ηεξ θίκεζεξ ημο άθνμο ημο ιεπημδείθηε εκόξ νμιμγημύ; 

12. Ακ ζεςνεζεί όηη ε γε θάκεη μμαιή θοθιηθή θίκεζε γύνς από ημκ ήιημ, πμηα είκαη ε πενίμδμξ 

ηεξ θίκεζεξ αοηήξ; 

13. Ση είκαη ε θεκηνμμόιμξ δύκαμε; Πμηα είκαη ε δηεύζοκζε θαη ε θμνά ηεξ; 

14. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηεκ θεκηνμμόιμ δύκαμε; 

15. Η έθθναζε «αζθώ ζ΄ έκα ζώμα θεκηνμμόιμ δύκαμε» είκαη ζςζηή ή ιάζμξ; 

16. Πμηεξ είκαη μη μμκάδεξ μέηνεζεξ ηεξ θεκηνμμόιμο δύκαμεξ; 

17. Τπάνπεη πενίπηςζε ε ηνηβή κα παίδεη ημ νόιμ θεκηνμμόιμο δύκαμεξ; Πανάδεηγμα. 

18. Γηαηί μη αοημθηκεηόδνμμμη έπμοκ θιίζε ζηηξ ζηνμθέξ; 

19. Γηαηί όηακ μδεγμύμε θάπμημ δίηνμπμ (πμδήιαημ, μεπακή, θιπ) πνέπεη κα γένκμομε ημ ζώμα 

μαξ γηα κα μπμνέζμομε κα ζηνίρμομε; 

20. Ση είκαη ε θεκηνμμόιμξ επηηάποκζε; 

 

 

8η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΟΡΜΖ – ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΟΡΜΖ 

1. Πςξ μνίδεηαη ε μνμή εκόξ ζώμαημξ; Σύπμξ. 

2. Η μνμή είκαη μμκόμεηνμ ή δηακοζμαηηθό μέγεζμξ; 

3. Να γνάρεηε ηηξ μμκάδεξ μέηνεζεξ ηεξ μνμήξ ζημ S.I. 

4. Να δηαηοπώζεηε ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ μνμήξ γηα έκα ζώμα. 

5. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ « ζύζηεμα ζςμάηςκ »; Παναδείγμαηα. 

6. Ση μκμμάδμομε μιηθή μνμή εκόξ ζοζηήμαημξ δύμ ζςμάηςκ; Παναδείγμαηα. 

7. Ση μκμμάδμομε ελςηενηθέξ δοκάμεηξ εκόξ ζοζηήμαημξ δύμ ζςμάηςκ; Παναδείγμαηα. 

8. Ση μκμμάδμομε εζςηενηθέξ δοκάμεηξ εκόξ ζοζηήμαημξ δύμ ζςμάηςκ; Παναδείγμαηα. 

9. Να δηαηοπώζεηε ηεκ ανπή δηαηενήζεςξ ηεξ μνμήξ γηα έκα ζύζηεμα ζςμάηςκ. 

10. Μπμνεί θάπμημξ άκζνςπμξ πμο βνίζθεηαη πάκς ζηεκ θανόηζα μηθνμύ αθίκεημο θμνηεγμύ 

θαη ζπνώπκεη πνμξ ηα μπνμζηά κα ημ μεηαθηκήζεη από ηε ζέζε ημο; Γλεγείζηε. 

11. Γηαηί όηακ πονμβμιμύμε με θάπμημ όπιμ αοηό θηοπάεη ζημκ ώμμ μαξ (ακάθνμοζε); 

12. Μπμνείηε κα ελεγήζεηε πςξ θηκείηαη έκαξ πύναοιμξ; 

13. Τπάνπεη πενίπηςζε κα μεηαθηκεζμύμε πάκς ζε μία αθίκεηε βάνθα, πμο είκαη ζηα ήνεμα 

κενά μηαξ ιίμκεξ, πςνίξ αοηή κα θηκεζεί από ηε ζέζε ηεξ; 

14. Από πμημκ αζθείηαη δύκαμε ζε έκα αοημθίκεημ γηα κα θηκείηαη όηακ ακάβεη ηεκ μεπακή ημο; 

15. Ακ γκςνίδεηε όηη ε θηκεηηθή εκένγεηα δίκεηαη από ηεκ ζπέζε  Γθηκ=mο2/2  μπμνείηε κα 

βνείηε πμηα ζπέζε ηεκ ζοκδέεη με ηεκ μνμή; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β – ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ - ΚΤΜΑΣΑ 
 

9η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ 

1. Πόηε έκα θαηκόμεκμ ιέγεηαη πενημδηθό; Παναδείγμαηα. 

2. Ση είκαη ε ηαιάκηςζε; Παναδείγμαηα. 

3. Γηαηί είκαη πνμηημόηενε ε έθθναζε «ηαιακηεύεηαη έκα ζύζηεμα» από ηεκ «ηαιακηεύεηαη έκα 

ζώμα»; 

4. Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά μεγέζε μηαξ ηαιάκηςζεξ; 

5. Ση μκμμάδεηαη απμμάθνοκζε θαη ηη πιάημξ μηαξ ηαιάκηςζεξ; 

6. Ση μκμμάδεηαη πενίμδμξ θαη ηη ζοπκόηεηα μηαξ ηαιάκηςζεξ; 

7. Με πμηεξ μμκάδεξ μεηνάμε ηεκ πενίμδμ θαη ηεκ ζοπκόηεηα; 

8. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηεκ πενίμδμ θαη ηεκ ζοπκόηεηα μηαξ ηαιάκηςζεξ; 

9. Τπάνπεη θάπμηα ζπέζε μεηαλύ πιάημοξ θαη δοκαμηθήξ εκένγεηαξ μηαξ ηαιάκηςζεξ; 

10. Καηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ εκόξ ζώμαημξ έπς μεηαηνμπή δοκαμηθήξ εκένγεηαξ ζε 

θηκεηηθή θαη ημ ακηίζηνμθμ. Μπμνείηε κα πνμζδημνίζεηε ζε πμηεξ ζέζεηξ ημ ζώμα έπεη ηεκ μέγηζηε 

δοκαμηθή θαη πμο ηεκ μέγηζηε θηκεηηθή ημο εκένγεηα; 

11. Πμηεξ ηαιακηώζεηξ μκμμάδμκηαη ειεύζενεξ θαη πμηεξ θζίκμοζεξ; 

12. Πμο μθείιεηαη ε μείςζε ημο πιάημοξ ζηηξ θζίκμοζεξ ηαιακηώζεηξ; 

13. Ση μκμμάδεηαη ηδημπενίμδμξ θαη ηη ηδημζοπκόηεηα εκόξ ζοζηήμαημξ πμο ηαιακηεύεηαη; 

 

10η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ - ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

1. Πόηε μηα ηαιάκηςζε ιέγεηαη αμείςηε θαη πόηε ελακαγθαζμέκε; 

2. Ση είκαη μ δηεγένηεξ θαηά ηεκ ελακαγθαζμέκε ηαιάκηςζε; 

3. Καηά ηεκ ελακαγθαζμέκε ηαιάκηςζε, με πμηα ζοπκόηεηα ηαιακηώκεηαη ημ ζώμα, ημο 

δηεγένηε ή ηεκ ηδημζοπκόηεηά ημο; 

4. Πμηα είκαη ε ζοκζήθε ημο ζοκημκηζμμύ θαη πμημ ημ απμηέιεζμά ημο; 

5. Ακαθένεηε ζοκέπεηεξ θαη εθανμμγέξ ημο ζοκημκηζμμύ. 

 

11η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΚΚΡΕΜΕ 
1. Ση είκαη ημ θοζηθό εθθνεμέξ; Παναδείγμαηα. 

2. Πενηγνάρηε έκα απιό ή μαζεμαηηθό εθθνεμέξ. 

3. Γηαηί όηακ εθηνέπς από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο έκα απιό εθθνεμέξ αοηό θάκεη ειεύζενεξ 

ηαιακηώζεηξ; Γλεγείζηε. 

4. Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά μεγέζε ημο απιμύ εθθνεμμύξ; 

5. Ση μκμμάδμομε μήθμξ ημο εθθνεμμύξ l; 

6. Ση μκμμάδμομε πιάημξ ημο εθθνεμμύξ; 

7. Ση μκμμάδμομε ζοπκόηεηα θαη ηη πενίμδμ ημο εθθνεμμύξ; 

8. Να δηαηοπώζεηε ημ κόμμ ημο απιμύ εθθνεμμύξ. Σύπμξ (με πμηα πνμϋπόζεζε ηζπύεη;) 

9. Σμ ίδημ εθθνεμέξ πμο κμμίδεηε όηη ζα έπεη μεγαιύηενε πενίμδμ, ζηεκ επηθάκεηα ηεξ 

ζάιαζζαξ ή ζηεκ θμνοθή εκόξ ρειμύ βμοκμύ, ζημ ίδημ γεςγναθηθό πιάημξ;  
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10. Πςξ εθμεηαιεοόμαζηε ηεκ ηδηόηεηα ηςκ ζςμάηςκ, πμο ηαιακηώκμκηαη κα δηαηενμύκ ηεκ 

πενίμδό ημοξ ζηαζενή, ζηε μέηνεζε ημο πνόκμο; 

 

12η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΚΤΜΑΣΑ 

1. Ση μκμμάδεηαη θύμα ειαζηηθόηεηαξ; 

2. Καηά ηεκ δηάδμζε εκόξ θύμαημξ έπμομε μεηαθμνά ύιεξ ή εκένγεηαξ; Γλεγείζηε. 

3. Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά μεγέζε ημο θύμαημξ; 

4. Ση μκμμάδμομε πενίμδμ θαη ηη ζοπκόηεηα εκόξ θύμαημξ; 

5. Ση μκμμάδεηαη πιάημξ ημο θύμαημξ; 

6. Ση μκμμάδμομε μήθμξ θύμαημξ; 

7. Να γνάρεηε ημκ ζεμειηώδε ηύπμ ηεξ θομαηηθήξ. 

8. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ημ μήθμξ θύμαημξ θαη ηε ζοπκόηεηα; 

9. Ση είκαη ηα επηθακεηαθά θύμαηα; 

10. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ ύρμξ εκόξ θύμαημξ ζηε ζάιαζζα θαη πμηα ζπέζε ημ ζοκδέεη με ημ 

πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ηςκ μμνίςκ ημο ζαιαζζηκμύ κενμύ; 

11. Ση είκαη ηα «όνε» θαη ηη μη «θμηιάδεξ» εκόξ θύμαημξ; 

12. Ση είκαη ημ «ειαζηηθό μέζμ»; 

13. Πμηεξ είκαη μη ζοκζήθεξ παναγςγήξ θομάηςκ ειαζηηθόηεηαξ; 

 

13η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΓΚΑΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΜΖΚΖ ΚΤΜΑΣΑ 

1. Πμηα θύμαηα ιέγμκηαη εγθάνζηα; 

2. ε πμηα ζώμαηα ζπεμαηίδμκηαη εγθάνζηα θύμαηα; 

3. Ση είκαη ηα δηαμήθε θύμαηα θαη ζε πμηα ζώμαηα ζπεμαηίδμκηαη; 

4. Ση είκαη ηα «ποθκώμαηα» θαη ηη ηα «αναηώμαηα» εκόξ θύμαημξ; 

5. Σα εγθάνζηα ή ηα δηαμήθε θύμαηα δηαδίδμκηαη ηαπύηενα μέζα ζηα ζηενεά ζώμαηα; 

6. Γλανηάηαη ε ηαπύηεηα ημο θύμαημξ από ημ ειαζηηθό μέζμ δηάδμζεξ θαη με πμημ ηνόπμ; 

7. Με πμημ ηνόπμ βμεζάεη ε μειέηε ηςκ θομάηςκ ζηε εηζμμιμγία; 

8. Ακαθένεηε μενηθέξ ηδηόηεηεξ ηςκ μεπακηθώκ θομάηςκ. 

 

14η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΥΖΣΗΚΑ ΚΤΜΑΣΑ – ΔΗΓΖ ΚΤΜΑΣΩΝ 

1. Ση είκαη ηα επεηηθά θύμαηα (ήπμξ); 

2. Πςξ πανάγεηαη μ ήπμξ; 

3. Πμο δηαδίδεηαη θαη πμο όπη μ ήπμξ; 

4. Ση είδμοξ θύμαηα είκαη ηα επεηηθά; 

5. Από ηη ελανηάηαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο θαη πςξ μεηαβάιιεηαη; 

6. Να ακαθένεηε ηα είδε ημο ήπμο. 

7. Ση είκαη ε θομαημμμνθή ημο ήπμο θαη πςξ μπμνμύμε κα ηεκ δμύμε; 

8. Πμημξ ήπμξ μκμμάδεηαη απιόξ; Πςξ αιιηώξ ιέγεηαη θαη πςξ πανάγεηαη; 

9. Ση είκαη μ ζύκζεημξ ήπμξ; 

10. Ση είκαη μ ζόνοβμξ θαη πςξ πανάγεηαη; 

11. Ση είκαη μ θνόημξ θαη πςξ πανάγεηαη; 

12. Πμηα είκαη ηα όνηα ηςκ αθμοζηώκ ήπςκ (ζοπκόηεηεξ) από ημκ άκζνςπμ; 

13. Ση είκαη μη οπόεπμη θαη ηη μη οπένεπμη; 
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14. Πμο βνίζθμοκ εθανμμγή μη οπένεπμη; 

15. Οη δηάθμνμη μνγακηζμμί έπμοκ ηεκ ηθακόηεηα κα πανάγμοκ μόκμκ εθείκεξ ηηξ επεηηθέξ 

ζοπκόηεηεξ πμο μπμνμύκ κα αθμύζμοκ; Γλεγείζηε. 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ 
 

16η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ – ΖΛΔΚΣΡΗΖ - ΖΛΔΚΣΡΟΚΟΠΗΟ 

1. Πόηε έκα ζώμα ιέγεηαη ειεθηνηθά θμνηηζμέκμ; Παναδείγμαηα. 

2. Ση είκαη ε ειέθηνηζε; 

3. Ση μκμμάδμομε ειεθηνηθό θμνηίμ; 

4. Πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ειεθηνηθμύ θμνηίμο ζημ S.I.; 

5. Κάης από πμηεξ ζοκζήθεξ ηα θαηκόμεκα ειέθηνηζεξ παναηενμύκηαη εκημκώηενα; 

6. Πςξ δηαπηζηώκμομε ηεκ ύπανλε ειεθηνηθμύ θμνηίμο ζε έκα ζώμα; 

7. Ση είκαη ημ ειεθηνμζθόπημ; 

8. Πενηγνάρηε ημ ειεθηνηθό εθθνεμέξ θαη ελεγείζηε ηεκ ιεηημονγία ημο. 

9. Ση μκμμάδμομε ειεθηνμζθόπημ με αηςνμύμεκε νάβδμ θαη πςξ ιεηημονγεί; 

10. Πενηγνάρηε ημ ειεθηνμζθόπημ με θηκεηά θύιια θαη ελεγείζηε ηεκ ιεηημονγία ημο. 

11. Πμηα οιηθά έιθμκηαη θαη πμηα όπη από ηα θμνηηζμέκα ζώμαηα; 

12. Πμηα είκαη ηα είδε ηςκ ειεθηνηθώκ θμνηίςκ; 

13. Με πμημ ηνόπμ επηδνμύκ ηα θμνηία μεηαλύ ημοξ; 

14. Πμηα θμνηία ιέγμκηαη μμώκομα θαη πμηα εηενόκομα; 

15. Ση είκαη μη ειεθηνμζηαηηθέξ γεκκήηνηεξ;      

16. Γηαηί θαμμηά θμνά αθμομπώκηαξ ηεκ πόνηα ημο αοημθηκήημο αηζζακόμαζηε κα μαξ θηοπάεη 

ειεθηνηθό νεύμα; Πςξ ημ απμθεύγμομε αοηό; 

 

17η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΝΟΜΟ ΣΟΤ COULOMB – ΓΟΜΖ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ 

1. Δώζηε μηα πμημηηθή δηαηύπςζε ημο κόμμο ημο Coulomb. 

2. Δηαηοπώζηε ημ κόμμ ημο Coulomb. πήμα, ηύπμξ. 

3. Ση είκαη μη ειεθηνηθέξ δοκάμεηξ; 

4. Ση μκμμάδεηαη ειεθηνηθό πεδίμ; 

5. Ση είκαη μ πονήκαξ ημο αηόμμο θαη από ηη απμηειείηαη; 

6. Ση γκςνίδεηε γηα ηα ειεθηνόκηα θαη ημκ ηνόπμ θίκεζήξ ημοξ ζημ άημμμ; 

7. ογθνίκεηε ηεκ μάδα θαη ημ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ θαη ηςκ ειεθηνμκίςκ. 

8. Ση είκαη ηα κεηνόκηα; 

9. Γηαηί ζεςνμύμε όηη όιε ε μάδα ημο αηόμμο είκαη ζογθεκηνςμέκε ζημκ πονήκα ημο; 

10. Πμημ είκαη ημ ζοκμιηθό θμνηίμ εκόξ αηόμμο ζηε θοζηθή ημο θαηάζηαζε; 

11. Ση γκςνίδεηε γηα ηηξ δοκάμεηξ πμο ζογθναημύκ ηα ζοζηαηηθά ηςκ αηόμςκ; 

12. Οη ειεθηνηθέξ ή μη πονεκηθέξ δοκάμεηξ είκαη ηζπονόηενεξ; Γλεγείζηε. 
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18η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΞΖΓΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΔΩ – ΑΓΩΓΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΩΣΔ 

1. Πμημοξ ηνόπμοξ ειέθηνηζεξ ηςκ ζςμάηςκ γκςνίδεηε; Πενηγνάρηε ημοξ. 

2. Ση είδμοξ θμνηία απμθημύκ ηα ζώμαηα θαηά ημοξ δηάθμνμοξ ηνόπμοξ ειέθηνηζήξ ημοξ; 

3. Αθμύ ηα άημμα ηςκ ζημηπείςκ απμηειμύκηαη από θμνηηζμέκα ζςμαηίδηα (πνςηόκηα, 

ειεθηνόκηα), πςξ ελεγείηαη όηη ηα ζώμαηα ζηε θύζε είκαη ειεθηνηθά μοδέηενα; 

4. Πςξ ελεγείηαη ε ειέθηνηζε ηςκ ζςμάηςκ (με ηνηβή, επαθή, επαγςγή); 

5. Πμηα ζώμαηα ιέγμκηαη αγςγμί θαη πμηα μμκςηέξ; Παναδείγμαηα. 

6. Ση γκςνίδεηε γηα ημοξ εμηαγςγμύξ; 

7. Πςξ μπμνμύμε με ηεκ βμήζεηα εκόξ ειεθηνμζθμπίμο κα δηαπηζηώζμομε ακ έκα ζώμα είκαη 

αγςγόξ ή μμκςηήξ; 

8. Ση είκαη ε ειεθηνηθή αγςγημόηεηα; 

9. Πμο μθείιεηαη ε αγςγημόηεηα ηςκ μεηάιιςκ; 

10. Ση είκαη ηα ειεύζενα ειεθηνόκηα; 

11. Πμο μθείιεηαη ε αγςγημόηεηα ηςκ δηαιομάηςκ ηςκ ειεθηνμιοηώκ; 

12. Γίκαη γκςζηό όηη μ κόμμξ ημο Coulomb δηθαημιμγεί ηεκ ύπανλε ειθηηθήξ δύκαμεξ ακάμεζα 

ζε εηενόκομα θμνηία. Πςξ μπμνμύμε όμςξ κα ελεγήζμομε ηεκ έιλε ακάμεζα ζε θμνηηζμέκμ θαη 

αθόνηηζημ ζώμα; 

 

19η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ – ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΖΓΔ 

1. Ση μκμμάδμομε ειεθηνηθό νεύμα; 

2. Πςξ μνίδεηαη ε θμνά ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ (ζομβαηηθή θμνά); 

3. Τπάνπεη δηαθμνά μεηαλύ πναγμαηηθήξ θαη ζομβαηηθήξ θμνάξ ημο νεύμαημξ; Ναη, όπη θαη ζε 

πμηα οιηθά; 

4. Ση είκαη μη ειεθηνηθέξ πεγέξ; 

5. Πμηα είδε ειεθηνηθώκ πεγώκ γκςνίδεηε θαη ηη μεηαηνμπέξ εκένγεηαξ ζοκηειμύκηαη ζημ 

θαζέκα; 

6. Ση μκμμάδεηαη ειεθηνηθή ζηήιε; 

7. Ση μκμμάδμομε ζοκεπέξ θαη ηη εκαιιαζζόμεκμ ειεθηνηθό νεύμα; 

8. Πμηεξ ειεθηνηθέξ πεγέξ πανάγμοκ ζοκεπέξ θαη πμηεξ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα; 

9. Γηαηί ζηεκ εθηέιεζε απιώκ πεηναμάηςκ Φοζηθήξ απμθεύγμομε ημ νεύμα πμο μαξ δίκεη ε 

Δ.Γ.Η.; 

10. Πςξ ζομβμιίδεηαη μία ειεθηνηθή πεγή ζοκεπμύξ νεύμαημξ; 

11. Ση μκμμάδεηαη ειεθηνηθό θύθιςμα; 

12. Πόηε έκα ειεθηνηθό θύθιςμα ιέγεηαη θιεηζηό θαη πόηε ακμηθηό; 

13. Ακαθένεηε ηα απμηειέζμαηα ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ. 

14. Πμο πνεζημμπμημύμε ηα ζενμηθά απμηειέζμαηα ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ; 

15. Ακαθένεηε παναδείγμαηα μεηαηνμπήξ:  α) μεπακηθήξ εκένγεηαξ ζε ειεθηνηθή, β) 

ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ ζε μεπακηθή, γ) θςηεηκήξ εκένγεηαξ ζε ειεθηνηθή, δ) ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ 

ζε θςηεηκή, ε) πεμηθήξ εκένγεηαξ ζε ειεθηνηθή, ζη) ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ ζε πεμηθή. 

16. Ση πνμβιήμαηα μπμνεί κα δεμημονγήζεη ημ ειεθηνηθό νεύμα όηακ δηένπεηαη από έκακ 

μνγακηζμό; 
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20η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΝΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ – ΓΗΑΦΟΡΑ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

1. Πςξ μνίδεηαη ε έκηαζε ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ; Σύπμξ. 

2. Πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ ζημ S.I.; 

 

3. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηηξ μμκάδεξ 1Α θαη 1Cb; 

4. Πςξ μκμμάδμκηαη ηα όνγακα πμο μεηνάκε έκηαζε ειεθηνηθμύ νεύμαημξ; 

5. Ση μκμμάδεηαη δηαθμνά δοκαμηθμύ ή ειεθηνηθή ηάζε ακάμεζα ζε δύμ ζεμεία ειεθηνηθμύ 

θοθιώμαημξ; 

6. Ση μκμμάδεηαη δηαθμνά δοκαμηθμύ ζηα άθνα εκόξ αγςγμύ; 

7. Πμηεξ μμκάδεξ ηάζεςξ γκςνίδεηε; 

8. Ση είκαη ηα βμιηόμεηνα; 

9. Πμηεξ από ηηξ μμκάδεξ 1Α, 1V, 1Cb ημο S.I. είκαη ζεμειηώδεηξ θαη πμηεξ πανάγςγεξ; 

 

21η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΟΖΜ – ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΓΩΓΟΤ 

1. Να δηαηοπώζεηε ημ κόμμ ημο Ohm. Σύπμξ. 

2. Ση μκμμάδμομε ακηίζηαζε εκόξ αγςγμύ; Σύπμξ. 

3. Να παναζηήζεηε γναθηθά ηεκ μεηαβμιή ηεξ έκηαζεξ ημο νεύμαημξ ζε έκακ αγςγό 

ζοκανηήζεη ηεξ ηάζεξ ζηα άθνα ημο. 

4. Ση εκκμμύμε γεκηθόηενα με ημκ όνμ « ακηίζηαζε »; 

5. Πςξ ζομβμιίδμομε μία ακηίζηαζε R; 

6. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ ακηηζηάηε; 

7. Πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ ακηίζηαζεξ ζημ S.I.; 

8. Σμ 1Ω είκαη ζεμειηώδεξ ή πανάγςγμξ μμκάδα; 

9. Πςξ μνίδεηαη ημ 1Ω; 

10. Πμο μθείιεηαη ε ακηίζηαζε ηςκ μεηαιιηθώκ αγςγώκ θαη πμηα είκαη ηα απμηειέζμαηά ηεξ; 

11. Ση είκαη μ θώδηθαξ πνςμάηςκ θαη ανηζμώκ γηα ηηξ ειεθηνηθέξ ακηηζηάζεηξ; 

 

22η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΑΖ 

ΤΡΜΑΣΗΝΟΤ ΑΓΩΓΟΤ – ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 
1. Να γνάρεηε ημκ ηύπμ πμο δίκεη ηεκ ακηίζηαζε εκόξ μεηαιιηθμύ ζύνμαημξ ζοκανηήζεη ηςκ 

γεςμεηνηθώκ ημο παναθηενηζηηθώκ. 

2. Από ηη ελανηάηαη ε ακηίζηαζε εκόξ αγςγμύ (με ηε μμνθή ζύνμαημξ); 

3. Ση είκαη ε εηδηθή ακηίζηαζε θαη από ηη ελανηάηαη; 

4. Πςξ ελεγείηαη ε αύλεζε ηεξ ακηίζηαζεξ ηςκ μεηάιιςκ όηακ αολάκεηαη ε ζενμμθναζία 

ημοξ; 

5. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ μεηαβιεηή ακηίζηαζε; 

6. Πςξ πανηζηάκεηαη μία μεηαβιεηή ακηίζηαζε; 

7. Ση είκαη μη νμμζηάηεξ θαη πμο βνίζθμοκ εθανμμγή; 

8. Αθμύ ζπεδηάζεηε ημ θαηάιιειμ ειεθηνηθό θύθιςμα κα ελεγήζεηε πςξ ιεηημονγεί μ 

νμμζηάηεξ. 
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23η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΤΝΓΔΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΑΝΣΗΣΑΔΩΝ – ΟΡΓΑΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 

ΜΔΣΡΖΔΩΝ 
1. Με πμημοξ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ μπμνμύμε κα ζοκδέζμομε δύμ ειεθηνηθέξ ακηηζηάζεηξ; 

2. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ μιηθή ακηίζηαζε; 

3. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηεκ μιηθή ακηίζηαζε όηακ έπμομε ζοκδέζεη δύμ ή πενηζζόηενεξ 

ακηηζηάζεηξ ζε ζεηνά; 

4. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ημ νεύμα πμο δίκεη ε πεγή θαη αοηό πμο δηαννέεη ηηξ ακηηζηάζεηξ όηακ 

είκαη ζοκδεδεμέκεξ ζε ζεηνά; 

5. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηεκ ηάζε ηεξ πεγήξ θαη αοηή ζηα άθνα ηςκ ακηηζηάζεςκ θαηά ηεκ ζε 

ζεηνά ζοκδεζή ημοξ; 

6. Να ζπεδηάζεηε έκα θύθιςμα με ηνεηξ ακηηζηάζεηξ ζε ζεηνά θαη πάκς ζ΄ αοηό κα θαίκμκηαη 

μη ηάζεηξ, μη ακηηζηάζεηξ θαη ημ νεύμα γηα θάζε ζημηπείμ ημο θοθιώμαημξ λεπςνηζηά. 

7. Οη ενςηήζεηξ 3, 4, 5, 6 κα επακαιεθζμύκ γηα ηεκ πανάιιειε ζύκδεζε ακηηζηάζεςκ. 

8. Πμηα όνγακα ειεθηνηθώκ μεηνήζεςκ γκςνίδεηε; 

 

24η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΗΥΤ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

1. Ση ιέγεηαη ζενμόηεηα Joule; 

2. Να γνάρεηε ημ κόμμ ημο Joule. Σύπμξ. 

3. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηεκ εκένγεηα ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ θαη πςξ πνμθύπηεη; 

4. Με πμηα μμκάδα μεηνάμε ηεκ ειεθηνηθή εκένγεηα ζημ S.I.; 

5. Πςξ μνίδεηαη ε ηζπύξ ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ; Σύπμξ θαη πςξ πνμθύπηεη. 

6. Πμηεξ μμκάδεξ ηζπύμξ γκςνίδεηε; 

7. Ση είκαη ε KWh θαη πμηα ζπέζε ηε ζοκδέεη με ημ Joule;  

 

25η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ - ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΩΜΑ 

1. Ακαθένεηε μενηθέξ εθανμμγέξ ηεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ ζηεκ θαζεμενηκή δςή ημο 

ακζνώπμο. 

2. Από ηη θαηαζθεοάδμομε έκα ζενμακηηθό ζώμα (ειαθηνηθή ακηίζηαζε) θαη πςξ ημ 

πνμζηαηεύμομε ζοκήζςξ; 

3. Πενηγνάρηε ηεκ θαηαζθεοή θαη ιεηημονγία: α) εκόξ ειεθηνηθμύ ζίδενμο, β) εκόξ μαηημύ 

ειεθηνηθήξ θμοδίκαξ,  γ) εκόξ ζενμμζίθςκα θαη  δ) εκόξ ιαμπηήνα ποναθηώζεςξ. 

4. Όηακ αγμνάδμομε μία ιάμπα 100W παναηενμύμε όηη γνάθεη επάκς ζημ γοαιί «220V, 

100W ». Ση πανηζηάκμοκ αοηέξ μη εκδείλεηξ; Μπμνμύμε βάζεη αοηώκ ηςκ εκδείλεςκ κα 

οπμιμγίζμομε ηεκ ακηίζηαζή ηεξ θαη ημ νεύμα πμο ζα ηεκ δηαννέεη ακ ηεκ ζοκδέζμομε με πεγή; 

5. Ση είκαη ημ βναποθύθιςμα; 

6. Γηαηί ημ βναποθύθιςμα είκαη επηθίκδοκμ θαη πςξ ημ απμθεύγμομε; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΜΟ 
 

 

26η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΓΝΖΣΔ - ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΔ 

1. Κμμμάηηα από πμημ μνοθηό είκαη μη θοζηθμί μαγκήηεξ; 

2. Ση ηδηόηεηα έπμοκ μη θοζηθμί μαγκήηεξ; 

3. Από ηη θαηαζθεοάδμκηαη μη ηεπκεημί μαγκήηεξ; 

4. Ση είκαη ηα μαγκεηηθά οιηθά; Ακαθένεηε μενηθά. 

5. Ση είκαη ημ πεκίμ; 

6. Πςξ ζομπενηθένεηαη θάζε πεκίμ πμο δηαννέεηαη από ειεθηνηθό νεύμα; 

7. Ση είκαη μη ειεθηνμμαγκήηεξ; 

8. Ση μκμμάδμομε πονήκα θαη ηη πεκίμ ζε έκακ ειεθηνμμαγκήηε; 

9. Μπμνεί έκα νεομαημθόνμ πεκίμ πςνίξ πονήκα κα ιεηημονγεί ςξ μαγκήηεξ; 

10. Ση είκαη μη πόιμη εκόξ μαγκήηε; Γηαηί ημοξ μκμμάδμομε βόνεημ θαη κόηημ; 

11. Ση είδμοξ δοκάμεηξ αζθμύκηαη μεηαλύ μαγκεηηθώκ πόιςκ; 

12. Ση μκμμάδμομε μαγκεηηθέξ δοκάμεηξ; 

13. Τπάνπεη ζπέζε μεηαλύ ηςκ ειεθηνηθώκ θμνηίςκ θαη ηςκ ειεθηνηθώκ ή μαγκεηηθώκ 

δοκάμεςκ; 

 

 

27η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ – ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΦΑΜΑ 

1. Ση μκμμάδμομε μαγκεηηθό πεδίμ; 

2. Πςξ δηαπηζηώκμομε ηεκ ύπανλε μαγκεηηθμύ πεδίμο ζε θάπμημ ζεμείμ; 

3. Ση μκμμάδμομε έκηαζε ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο; 

4. Από ηη ελανηάηαη ε έκηαζε εκόξ μαγκεηηθμύ πεδίμο; 

5. Ση μκμμάδμομε μαγκεηηθέξ γναμμέξ θαη ηη μαγκεηηθό θάζμα; 

6. Πςξ θαζμνίδεηαη ε θμνά ηςκ μαγκεηηθώκ γναμμώκ; 

7. Πμηα ζπέζε οπάνπεη μεηαλύ ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο θαη ηεξ ποθκόηεηαξ ηςκ 

μαγκεηηθώκ γναμμώκ; 

8. Πμημ μαγκεηηθό πεδίμ ιέγεηαη μμμγεκέξ θαη πμημ ακμμμημγεκέξ; 

9. Πςξ μπμνμύμε κα δεμημονγήζμομε έκα μμμγεκέξ θαη πςξ έκα ακμμμημγεκέξ μαγκεηηθό 

πεδίμ; 

10. Να ζπεδηάζεηε ηα μαγκεηηθά θάζμαηα εκόξ μμμγεκμύξ θαη εκόξ ακμμμημγεκμύξ μαγκεοηθμύ 

πεδίμο. 
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28η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΠΖΝΗΟΤ – ΓΖΗΝΟ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ – 

ΜΑΓΝΖΣΗΖ ΤΛΗΚΩΝ 
1. Ση είκαη ημ ζςιεκμεηδέξ; 

2. Να πενηγνάρεηε θαη κα ζπεδηάζεηε ημ μαγκεηηθό πεδίμ εκόξ ζςιεκμεηδμύξ (μέζα θη έλς 

από αοηό). Πςξ πνεζημμπμημύμε ημκ θακόκα ημο δελημύ πενημύ ζημκ οπμιμγηζμό ηεξ θμνάξ ηςκ 

δοκαμηθώκ γναμμώκ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο; 

3. Πςξ πνμζδημνίδμομε ημ είδμξ ηςκ πόιςκ ημο πεκίμο με μαγκεηηθή βειόκα; 

4. Ση είκαη ημ μαγκεηηθό πεδίμ ηεξ Γεξ; 

5. Πμηα ζπέζε οπάνπεη μεηαλύ ηςκ μαγκεηηθώκ πόιςκ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ηεξ Γεξ θαη 

ηςκ γεςγναθηθώκ ηεξ πόιςκ; 

6. Ση είκαη ε μαγκήηηζε ηςκ οιηθώκ; 

7. Πόηε έκα οιηθό παζαίκεη πανμδηθή θαη πόηε μόκημε μαγκήηηζε; Παναδείγμαηα. 

8. Με πμημοξ ηνόπμοξ μπμνμύμε κα μαγκεηίζμομε έκα οιηθό; 

 

 

30η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΠΙΔΡΑΗ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ Ε ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΡΕΤΜΑΣΑ 
1. Ση μκμμάδεηαη μαγκεηηθή δύκαμε; 

2. Ση είκαη ε δύκαμε Laplace θαη πμηα είκαη ε θύζε ηεξ; 

3. Πςξ πνμζδημνίδμομε ηε θμνά ηεξ δύκαμεξ Laplace πμο αζθείηαη ζε εοζύγναμμμ 

νεομαημθόνμ αγςγό, όηακ αοηόξ βνεζεί θάζεημξ ζηηξ δοκαμηθέξ γναμμέξ μμμγεκμύξ μαγκεηηθμύ 

πεδίμο; 

4. Ση μκμμάδμομε έκηαζε Β ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ζε θάπμημ ζεμείμ ημο; 

5. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηεκ δύκαμε Laplace (κόμμξ ημο Laplace); 

6. Πςξ επαιεζεύεηαη πεηναμαηηθά μ κόμμξ ημο Laplace; 

7. Τπάνπεη πενίπηςζε εοζύγναμμμξ νεομαημθόνμξ αγςγόξ κα βνίζθεηαη μέζα ζε μμμγεκέξ 

μαγκεηηθό πεδίμ θαη κα μεκ δέπεηαη από αοηό δύκαμε Laplace; Γλεγείζηε.  

8. Όηακ μ αγςγόξ δεκ είκαη θάζεημξ ζηηξ μαγκεηηθέξ γναμμέξ, πςξ οπμιμγίδμομε ηε δύκαμε 

Laplace; 

9. Πςξ οπμιμγίδμομε ηεκ έκηαζε μμμγεκμύξ μαγκεηηθμύ πεδίμο με ηεκ βμήζεηα ημο κόμμο ημο 

Laplace; 

10. Πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ζημ S.I.; 

 

 

31η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

1. Ση είκαη μη ειεθηνηθμί θηκεηήνεξ; Παναδείγμαηα. 

2. Πμηα είκαη ε ανπή ιεηημονγίαξ ηςκ ειεθηνηθώκ θηκεηήνςκ; 

3. Πμηα είκαη ηα βαζηθά μένε εκόξ ειεθηνηθμύ θηκεηήνα ζοκεπμύξ νεύμαημξ; 

4. Ση είκαη μ νώημναξ θαη ηη μ ζηάημναξ; 

5. Ση είκαη μ ζοιιέθηεξ θαη ηη μη ρύθηνεξ; 

6. Να ζπεδηάζεηε θαη κα ελεγήζεηε ηεκ ιεηημονγία εκόξ ειεθηνηθμύ θηκεηήνα ζοκεπμύξ 

νεύμαημξ. 
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7. Γηαηί ζημοξ ειεθηνηθμύξ θηκεηήνεξ μ νώημναξ απμηειείηαη από πενηζζόηενα ηςκ δύμ 

ζοκήζςξ πιαίζηα; 

8. Πμηα ζπέζε οπάνπεη μεηαλύ ηεξ έκηαζεξ ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη έκακ ειεθηνηθό 

θηκεηήνα θαη ηεξ μεπακηθήξ ηζπύμξ πμο αοηόξ απμδίδεη;  

 

 

32η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΡΟΖ 

1. Ακαθένεηε μενηθέξ εθανμμγέξ ημο θαηκμμέκμο ηεξ επαγςγήξ.  

2. Ση είκαη ε μαγκεηηθή νμή; 

3. Πόηε ε μαγκεηηθή νμή γίκεηαη μεδέκ θαη πόηε μέγηζηε γηα μία επηθάκεηα πμο βνίζθεηαη μέζα 

ζε μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ; 

4. Ση μκμμάδμομε επαγςγή θαη ηη επαγςγηθή ηάζε; 

5. Πμο μθείιεηαη ε εμθάκηζε ημο θαηκμμέκμο ηεξ επαγςγήξ; 

6. Πςξ ιεηημονγεί μ βεμαημδόηεξ; 

7. Γηαηί ε έκδεηλε ημο βμιημμέηνμο ακηηζηνέθεηαη ακ αιιάλεη ε θμνά θίκεζεξ ημο μαγκήηε ζε 

ζπέζε με ημ πεκίμ; 

8. Να γνάρεηε ημ κόμμ ηεξ επαγςγήξ. 

9. Ση είκαη ημ επαγςγηθό νεύμα; 

 

 

33η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

1. Ακαθένεηε μενηθά είδε ειεθηνηθώκ πεγώκ. 

2. Πμηεξ από ηηξ γκςζηέξ πεγέξ νεύμαημξ είκαη θαηάιιειεξ γηα κα δώζμοκ νεύμαηα μεγάιεξ 

ηζπύμξ; 

3. Ση είκαη μη γεκκήηνηεξ; 

4. Από ηη απμηειείηαη θαη πςξ ιεηημονγεί μία γεκκήηνηα; 

5. ε ηη δηαθένμοκ μη γεκκήηνηεξ ημο ζοκεπμύξ από αοηέξ ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ; 

6. Οη ειεθηνηθμί θηκεηήνεξ μπμνμύκ κα ιεηημονγήζμοκ ςξ γεκκήηνηεξ; Γλεγείζηε. 

7. Να ζπεδηάζεηε θαη κα πενηγνάρεηε έκακ πμιιαπιαζηαζηή. 

 

 

34η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΔΝΑΛΛΑΟΜΔΝΟ ΡΔΤΜΑ – ΔΝΔΡΓΟ ΔΝΣΑΖ - ΗΥΤ 

1. Ση μκμμάδεηαη εκαιιαζζόμεκμ νεύμα θαη ηη εκαιιαζζόμεκε ηάζε; 

2. Πςξ μπμνμύμε κα πανάγμομε εκαιιαζζόμεκμ νεύμα με έκα πεκίμ θαη έκα μαγκήηε; 

3. Πμο πνεζημμπμημύμε ζηεκ θαζεμενηκή μαξ δςή ημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα; 

4. Πςξ μεηαβάιιεηαη ε εκαιιαζζόμεκε ηάζε με ημ πνόκμ; 

5. Πςξ ζα πνεζημμπμηήζμομε έκα παιμμγνάθμ γηα κα δμύμε ηεκ μεηαβμιή ηεξ ηάζεξ με ημ 

πνόκμ ζημ ζοκεπέξ θαη ζημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα; 

6. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε πμο δείπκεη πςξ μεηαβάιιεηαη ε εκαιιαζζόμεκε ηάζε με ημ 

πνόκμ. 

7. Ση μκμμάδμομε ζηηγμηαία ηάζε θαη ηη πιάημξ ηεξ ηάζεξ ζημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα; 
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8. Μεηαλύ πμηςκ ηημώκ μεηαβάιιεηαη ε ζηηγμηαία ηάζε ζημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα; 

9. Ση μκμμάδμομε πενίμδμ ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ θαη πμηα ζπέζε ηε ζοκδέεη με ηε 

ζοπκόηεηα; 

10. Ση είκαη ε ζοπκόηεηα ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ θαη πμηα ε μμκάδα μέηνεζήξ ηεξ; 

11. Πόζε είκαη ε ζοπκόηεηα ημο νεύμαημξ πμο μαξ δίκεη ε Δ.Γ.Η.; 

12. Πμηα είκαη ηα παναθηενηζηηθά μεγέζε ηεξ εκαιιαζζόμεκεξ ηάζεςξ; 

13. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ έκηαζεξ ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ ζοκανηήζεη ημο 

πνόκμο. 

14. Ση είκαη ε ζηηγμηαία έκηαζε θαη ηη ημ πιάημξ ηεξ έκηαζεξ γηα ημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα; 

15. Ση μκμμάδμομε εκενγό έκηαζε ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ θαη πμηα ζπέζε ηε ζοκδέεη με 

ημ πιάημξ ηεξ έκηαζεξ; 

16. Ση μκμμάδμομε εκενγό ηάζε ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ θαη πμηα ζπέζε ηε ζοκδέεη με ημ 

πιάημξ ηεξ ηάζεξ;  

17. Σα ειεθηνηθά όνγακα μέηνεζεξ (αμπενόμεηνα, βμιηόμεηνα) πμο πνεζημμπμημύμε ζηα 

θοθιώμαηα εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ, ηη μεηνάκε, ζηηγμηαίεξ ηημέξ, εκενγέξ ή πιάηε; 

18. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ ςμηθή ακηίζηαζε; 

19. Να γνάρεηε ημ κόμμ ημο Οhm γηα ημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα.   

20. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηε ζηηγμηαία ηζπύ θαη πμημξ ηε μέζε ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ; 

21. Πμηεξ είκαη μη μμκάδεξ μέηνεζεξ ηεξ εκενγμύ ηάζεξ θαη έκηαζεξ ζημ S.I.; 

22. Με πμηα μμκάδα μεηνάμε ζημ S.I. ηεκ μέζε ηζπύ; 

23. Η Δ.Γ.Η. δίκεη ζηα ζπίηηα μαξ εκαιιαζζόμεκε ηάζε 220V. Αοηή είκαη ηημή εκενγμύ ηάζεξ ή 

πιάημοξ ηεξ ηάζεξ; 

24. Πμημξ ηύπμξ δίκεη ηεκ εκένγεηα ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ; 

25. Ο κόμμξ ημο Ohm ζημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα ηζπύεη θαη γηα ζηηγμηαίεξ θαη γηα εκενγέξ ηημέξ 

θαη γηα πιάηε ηάζεξ θαη έκηαζεξ; 

 

 

35η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΑΤΣΔΠΑΓΩΓΖ – ΔΠΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΠΖΝΗΟΤ 

1. Ση είκαη ε αοηεπαγςγή; 

2. Ση δηαθμνεηηθό οπάνπεη ζημ θαηκόμεκμ ηεξ αοηεπαγςγήξ, απ΄ όζα μέπνη ηώνα γκςνίδμομε 

γηα ηεκ επαγςγή; 

3. πεδηάζηε έκα ειεθηνηθό θύθιςμα θαη δείληε ζ΄ αοηό ημ θαηκόμεκμ ηεξ αοηεπαγςγήξ. 

4. Πμο μθείιεηαη ημ θαηκόμεκμ ηεξ αοηεπαγςγήξ; 

5. Ση γκςνίδεηε γηα ηεκ εκένγεηα ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ημο πεκίμο θαη πςξ αοηή ζομβάιιεη 

ζημ θαηκόμεκμ ηεξ αοηεπαγςγήξ; 

6. Γηαηί όηακ ημ ίδημ πεκίμ ημ ζοκδέμοκ δηαδμπηθά ζε θοθιώμαηα ζοκεπμύξ θαη 

εκαιιαζζόμεκεξ ηάζεξ (με Uζ = Uεκ) ε έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο ημ δηαννέεη είκαη δηαθμνεηηθή; 

7. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ ςμηθή θαη ηη επαγςγηθή ακηίζηαζε; 

8. Πμο μθείιεηαη ε επαγςγηθή ακηίζηαζε; 

9. Με πμηα μμκάδα μεηνάμε ζημ S.I. ηεκ επαγςγηθή ακηίζηαζε; 

10. Ο πονήκαξ ζημ πεκίμ επεννεάδεη ηεκ επαγςγηθή ημο ακηίζηαζε; 

11. Μπμνμύμε με ηεκ βμήζεηα εκόξ πεκίμο κα θαηαζθεοάζμομε νμμζηάηε πμο κα ιεηημονγεί 

μόκμ ζημ εκαιιαζζόμεκμ νεύμα θαη όπη ζημ ζοκεπέξ; πήμα, ελήγεζε. 
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36η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ 

1. Ση είκαη μη μεηαζπεμαηηζηέξ; 

2. Πμηα είκαη ηα βαζηθά μένε εκόξ μεηαζπεμαηηζηή; 

3. Ση μκμμάδμομε πνςηεύμκ θαη ηη δεοηενεύμκ πεκίμ; 

4. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηηξ ηάζεηξ ζηα άθνα ηςκ πεκίςκ ημο μεηαζπεμαηηζηή θαη ημοξ 

ανηζμμύξ ηςκ ζπεηνώκ ημοξ; 

5. Να ζπεδηάζεηε έκα μεηαζπεμαηηζηή θαη κα ελεγήζεηε πςξ ιεηημονγεί. 

6. Μπμνεί έκαξ μεηαζπεμαηηζηήξ κα μεηαζπεμαηίζεη ζοκεπή ηάζε; Γλεγείζηε. 

7. Πόηε ιέμε όηη έκαξ μεηαζπεμαηηζηήξ ιεηημονγεί οπό θμνηίμ; 

8. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηηξ ηάζεηξ ζηα άθνα ηςκ πεκίςκ θαη ηηξ εκηάζεηξ πμο δηαννέμοκ ηα 

θοθιώμαηά ημοξ, ζηεκ πενίπηςζε πμο μ μεηαζπεμαηηζηήξ είκαη ηδακηθόξ (100% απόδμζε); 

9. Πμηα ζπέζε ζοκδέεη ηεκ ηζπύ ζημ πνςηεύμκ θαη δεοηενεύμκ πεκίμ γηα έκα μεηαζπεμαηηζηή 

με απόδμζε 80%; 

10. Πμο πνεζημμπμημύμε ημοξ μεηαζπεμαηηζηέξ; 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ – ΑΓΩΓΗΜΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΩΝ 
 

42η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΜΗΑΓΩΓΟΗ 

1. Πμο μθείιεηαη ε αγςγημόηεηα ηςκ οιηθώκ; 

2. Πςξ γίκεηαη ε μεηαθμνά ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο ζηα μέηαιια, ζηα ογνά θαη ζηα αένηα; 

3. Ση εκκμμύμε ιέγμκηαξ θμνείξ ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο; 

4.  Με πμημ θνηηήνημ γίκεηαη ε θαηάηαλε ηςκ οιηθώκ ζε αγςγμύξ, εμηαγςγμύξ θαη μμκςηέξ; 

Γλεγείζηε. 

5. Ακαθένεηε μενηθμύξ από ημοξ πημ γκςζημύξ εμηαγςγμύξ θαη ηη μμμηόηεηα έπμοκ; 

6. Ση μκμμάδμομε εμηαγςγό ηύπμο n θαη πςξ δεμημονγείηαη; 

7. Ση μκμμάδμομε εμηαγςγό ηύπμο p θαη πςξ δεμημονγείηαη; 

8. Πςξ γίκεηαη ε μεηαθίκεζε ζεηηθώκ θμνηίςκ (μπώκ) ζημοξ εμηαγςγμύξ ηύπμο p; 

9. Πμο πνεζημμπμημύκηαη μη εμηαγςγμί ηύπμο n θαη p; 

 

 

43η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΑΦΖ ΤΛΗΚΩΝ 

1. Πμημ θαηκόμεκμ παναηενείηαη όηακ δύμ δηαθμνεηηθά οιηθά ένπμκηαη ζε ζηεκή επαθή; 

2. Από ηη απμηειείηαη μηα θνοζηαιιμδίμδμξ, πμηα ζπμοδαία ηδηόηεηα έπεη θαη με πμημ ηνόπμ ηε 

ζομβμιίδμομε; 

3. Πςξ επηηογπάκμομε ηεκ ακόνζςζε ημο εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ με ηεκ θνοζηαιιμδίμδμ 

θαη ζηε ζοκέπεηα ηε μεηαηνμπή ημο ζε ζοκεπέξ θαη πμηα ε πνεζημόηεηα αοημύ ημο γεγμκόημξ; 

4. Να ζπεδηάζεηε έκα θύθιςμα πμο κα απμηειείηαη από πεγή ζοκεπμύξ ηάζεξ, 

θνοζηαιιμδίμδμ θαη ςμηθή ακηίζηαζε θαη ε θνοζηαιιμδίμδμξ κα έπεη ζοκδεζεί θαηά ηεκ αγώγημε 

θμνά ηεξ. 
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5. Από ηη απμηειείηαη μηα θνοζηαιιμηνίμδμξ (transistor) θαη με πμημ ηνόπμ ηε ζομβμιίδμομε;  

6. Πμηα ζπμοδαία ηδηόηεηα έπεη μηα θνοζηαιιμηνίμδμξ (transistor) θαη πμο βνίζθεη εθανμμγή; 

7. Ση μκμμάδεηαη ζενμμειεθηνηθό θαηκόμεκμ θαη πμο βνίζθεη εθανμμγή; 

8. Ση είκαη ημ θςημζημηπείμ θαη πμο πνεζημμπμηείηαη; πεδηάζηε έκα θςημζημηπείμ με 

θνοζηαιιμδίμδμ. 

 

 

44η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΖ 

1. Ση είκαη μη ειεθηνμιύηεξ; Παναδείγμαηα. 

2. Πμηα δηαιύμαηα μκμμάδμκηαη ειεθηνμιοηηθά; 

3. Ση μκμμάδεηαη ειεθηνμιοηηθή δηάζηαζε; 

4. Πμημ ειεθηνόδημ μκμμάδεηαη άκμδμξ θαη πμημ θάζμδμξ; 

5. Ση ιέεη ε ζεςνία ηεξ ειεθηνμιοηηθήξ δηαζηάζεςξ ημο Arrhenius; 

6. Πμημ θαηκόμεκμ μκμμάδεηαη ειεθηνόιοζε; 

7. Να πενηγνάρεηε ιεπημμενώξ έκα πανάδεηγμα ειεθηνμιύζεςξ. 

 

 

46η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΤΩΡΔΤΣΔ 

1. Ση ιέγεηαη ειεθηνηθό ζημηπείμ; 

2. Ση μεηαηνμπέξ εκένγεηαξ γίκμκηαη ζε έκα ειεθηνηθό ζημηπείμ; 

3. Να ζπεδηάζεηε θαη κα πενηγνάρεηε μηα λενή μπαηανία. 

4. Να ζπεδηάζεηε θαη κα πενηγνάρεηε έκακ αθόνηηζημ ζοζζςνεοηή μμιύβδμο. 

5. Ση πεμηθέξ μεηαβμιέξ ζομβαίκμοκ θαηά ηε θόνηηζε θαη ηεκ εθθόνηηζε εκόξ ζοζζςνεοηή 

μμιύβδμο; 

6. Ση εκενγεηαθέξ μεηαηνμπέξ ζομβαίκμοκ θαηά ηε θόνηηζε θαη ηεκ εθθόνηηζε εκόξ 

ζοζζςνεοηή μμιύβδμο; 

 

 

47η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΑΓΩΓΗΜΟΣΖΣΑ ΑΔΡΗΩΝ 

1. Ακαθένεηε έκα ηνόπμ με ημκ μπμίμ μπμνμύμε κα δεμημονγήζμομε θμνείξ ειεθηνηθμύ 

θμνηίμο μέζα ζε έκα αένημ πμο απμηειείηαη από μοδέηενα μόνηα. 

2. Πμηα ηόκηα ιέγμκηαη ζεηηθά θαη πμηα ανκεηηθά; 

3. Ση μκμμάδεηαη ημκηζμόξ εκόξ αενίμο; 

4. Πςξ ελεγείηαη ε αγςγημόηεηα ηςκ αενίςκ με ορειή ηάζε; 

5. Ση μκμμάδεηαη ειεθηνηθή εθθέκςζε; 

6. Ση ιέγεηαη εθθέκςζε ζπηκζήνα θαη ηη αίγιεξ θαη πμο βνίζθμοκ εθανμμγή; 

7. Ακαθένεηα μενηθέξ παναθηενηζηηθέξ ηδηόηεηεξ ηεξ δέζμεξ ειεθηνμκίςκ πμο 

δεμημονγμύκηαη μέζα ζε θαηάιιειμοξ ζςιήκεξ με ορειή ηάζε. 
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48η ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΑΚΣΗΝΔ Υ ή ΑΚΣΗΝΔ ROËNTGEN 
1. Πςξ πανάγμκηαη μη αθηίκεξ Υ; 

2. Ση ιέγεηαη ζενμηθή εθπμμπή ειεθηνμκίςκ θαη πμο βνίζθεη εθανμμγή; 

3. Πμηα είκαη ε θύζε ηςκ αθηίκςκ Υ; 

4. Να ακαθένεηε ηηξ ζπμοδαηόηενεξ από ηηξ ηδηόηεηεξ ηςκ αθηίκςκ Υ. 

5. Πμηα ηδηόηεηα ηςκ αθηίκςκ Υ εθμεηαιιεοόμαζηε ζηε δηάγκςζε δηαθόνςκ παζήζεςκ 

(αθηηκμγναθίεξ); Γλεγείζηε. 

6.  Πμηα ηδηόηεηα ηςκ αθηίκςκ Υ εθμεηαιιεοόμαζηε ζηεκ αθηηκμζεναπεία;  
 

 

49η ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΘΟΓΗΚΟ ΩΛΖΝΑ – ΦΩΣΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ 

1. Να πενηγνάρεηε έκα θαζμδηθό ζςιήκα θαη κα ελεγήζεηε ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο. 

2. Πμο βνίζθεη εθανμμγή μ θαζμδηθόξ ζςιήκαξ; 

3. Ση μκμμάδεηαη θςημειεθηνηθό θαηκόμεκμ θαη ηη είδμοξ αθηηκμβμιία απαηηείηαη γηα ηεκ 

εθδήιςζή ημο; 

4. Ση είκαη ημ θςημθύηηανμ, πςξ ζομβμιίδεηαη θαη πμο βνίζθεη εθανμμγή; 
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3.  
 

Δξωηήζεηο Υεκείαο 
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ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΔΗΑ 

 
 
 

1ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΣΟΤ 

1.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ κεηάιισλ; 
2.    Ση ελλννύκε όηνλ ιέκε όηη ηα κέηαιια είλαη ειαηά θαη όιθηκα; 
3.    Σα κέηαιια ππάξρνπλ κόλν κε ηε κνξθή κνξίσλ ή δεκηνπξγνύλ πην πνιύπινθα ζρήκαηα; 
4.    Πσο ζρεκαηίδνληαη ηα θξπζηαιιηθά κεηαιιηθά πιέγκαηα; 
5.    Ση είλαη ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα; 
6.    Ση νλνκάδνπκε κεηαιιηθό δεζκό; 
7.    Πνηα είλαη ε αηνκηθόηεηα ησλ κεηάιισλ ζε αέξηα θαηάζηαζε; 
8.    Πνηα ζηνηρεία νλνκάδνληαη ειεθηξνζεηηθά θαη πνηα ειεθηξαξλεηηθά; 
9.    Ση νλνκάδνπκε νμείδωζε θαη πνηα ζώκαηα ιέγνληαη αλαγωγηθά; 
10.  Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ κεηάιισλ; 
11.  Ση είλαη ε ειεθηξνρεκηθή ζεηξά θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο; 
12.  Γξάςηε κε έλα παξάδεηγκα ηηο θπξηόηεξεο αληηδξάζεηο ησλ κεηάιισλ. 
13.  Πνηεο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη απιήο αληηθαηάζηαζεο; 
14.  Πνπ νθείιεηαη ε δηάβξσζε ησλ κεηάιισλ; 
15.  Ση είλαη ηα θξάκαηα; Πνηα είλαη ε κεγάιε αμία ησλ θξακάησλ; Γώζηε παξαδείγκαηα θξακάησλ. 
16.  Ση είλαη ηα ακαιγάκαηα; 

 
 

2ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΟΡΤΚΣΑ – ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ - ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ 

1.    Ση είλαη ηα νξπθηά ησλ κεηάιισλ; 
2.    Πνηα είλαη ηα κεηαιιεύκαηα; 
3.    Ση είλαη ηα κεηαιιεία; 
4.    Ση νλνκάδνπκε κεηαιινπξγία; 
5.    Πνηα είλαη ηα ηξία βαζηθά ζηάδηα ηεο κεηαιινπξγίαο; 
6.    Ση γίλεηαη θαηά ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ κεηάιινπ; 
7.    Αλαθέξεηε ηξεηο ηξόπνπο παξαζθεπήο εκπινπηηζκέλνπ κεηάιινπ. 
8.    ε ηη απνζθνπνύλ νη ρεκηθέο θαηεξγαζίεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο; 
9.    Ση νλνκάδνπκε αλαγωγή; 
10.  Πσο νλνκάδνληαη ηα ζώκαηα πνπ πξνθαινύλ αλαγσγή ησλ κεηάιισλ; 
11.  Πνην είλαη ην πνην γλσζηό αλαγσγηθό κέζν; 
12.  Πσο κπνξνύκε λα πάξνπκε ην κέηαιιν από θάπνην νμείδηό ηνπ; (παξάδεηγκα) 
13.  Πνηα κέζνδνο νλνκάδεηαη αξγηιηνζεξκηθή; 
14.  Πνηα είλαη ε κέζνδνο παξαζθεύεο ελόο κεηάιινπ από ζεηνύρν ή αλζξαθηθό άιαο ηνπ; 
(παξάδεηγκα) 
15.  Πνηα είλαη ε ειεθηξνιπηηθή κέζνδνο; Πνηα κέηαιια παξαζθεπά-δνληαη κε αύηε; Γώζηε 
αλαιπηηθά ηελ ειεθηξόιπζε ηήγκαηνο ΝαCl. 
16.  Ση είλαη ν θαζαξηζκόο ησλ κεηάιισλ; 
17.  Πνηα αληίδξαζε νλνκάδεηαη νμεηδναλαγωγή; 
18.  Μπνξεί θάπνην ζώκα λα νμεηδσζεί ρσξίο ηαπηόρξνλα θάπνην άιιν λα αλαρζεί; 
19.  ηελ αληίδξαζε Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu  δώζηε ην ζώκα πνπ αλάγεηαη θαη ην ζώκα πνπ 
νμεηδώλεηαη κέζα από ηηο δύν εκηαληηδξάζεηο. 
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3ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΟ ΑΡΓΗΛΗΟ 

1.    Αλαθέξεηε θάπνηα νξπθηά ηνπ Αξγηιίνπ (Αl). 
2.    Πνην είλαη ην θύξην κεηάιιεπκα ηνπ αξγηιίνπ; 
3.    Πνηα είλαη ε ζύζηαζε ηνπ βωμίηε; 
4.    Ση γίλεηαη θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ βσμίηε; Ση είλαη ε αινπκίλα; 
5.    Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηελ ειεθηξνιπηηθή κέζνδν παξαζθεύεο ηνπ αινπκηλίνπ. Πνηνο ν ξόινο 
ηνπ θξπόιηζνπ; 
6.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αινπκηλίνπ; 
7.    Πνην είλαη ην ζζέλνο ηνπ αξγηιίνπ (Αl); Ση είδνπο ελώζεηο ζρεκαηίδεη θπξίσο ην Αl; 
8.    Σν Αl είλαη νμεηδσηηθό ή αλαγσγηθό ζώκα; Γώζηε δύν εθαξκνγέο ηεο αλαγσγηθήο δξάζεο ηνπ 
Αl. Ση είλαη ν ζεξκίηεο; 
9.    Αλαθέξεηε δύν δηαιπηηθά ηνπ Αl. Γώζηε θαη ηηο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο. 
10.  Ση γλσξίδεηε γηα ηα θξάκαηα ηνπ Αl. 

 
 
 

4ν ΜΑΘΖΜΑ 
Ο ΗΓΖΡΟ 

1.    Αλαθέξεηε θάπνηα νξπθηά ηνπ ζηδήξνπ (Fe). 
2.   Πνην είλαη ην θπξηόηεξν κεηάιιεπκα ηνπ ζηδήξνπ; 
3.    Πσο παξαζθεπάδεηαη ν θαζαξά ρεκηθόο ζίδεξνο; 
4.    Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα θξάκαηα ηνπ Fe; ε ηη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο; 
5.    Πνην από ηα θξάκαηα παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πςηθάκηλν; 
6.    Πνηεο είλαη νη πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαζθεπή ρπηνζηδήξνπ; 
7.    Ση είλαη ηα ζπιιηπάζκαηα; 
8.    Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηελ πςηθάκηλν. 
9.    Γώζηε ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα παξαζθεπήο ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζηελ πςηθάκηλν. 
10.  Πνπ ζηεξίδεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρπηνζηδήξνπ ζε ράιπβα; Ση γλσξίδεηε γηα ηε κέζνδν ηεο 
ειεθηξηθήο θακίλνπ; 
11.  Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θαζαξνύ ζηδήξνπ; 
12.  Πνηεο είλαη νη θύξηεο ηδηόηεηεο ηνπ ρπηνζηδήξνπ; 
13.  ε ηη δηαθέξεη ν ράιπβαο από ην ρπηνζίδεξν; Πσο πξνθύπηνπλ νη αλνμείδσηνη ράιπβεο; 
14.  Πνηεο είλα νη ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο ηνπ ράιπβα θαη ζε ηη απνζθνπνύλ; 
15.  Πνην θαηλόκελν νλνκάδεηαη βαθή ηνπ ράιπβα θαη πνην αλόπηεζε ηνπ ραιύβα; 
16.  Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ηνπ καιαθνύ ζηδήξνπ; 
17.  Με πνηα ζζέλε εκθαλίδεηαη θπξίσο ν ζίδεξνο; ε πνηα ζηνηρεία αλήθεη; Γώζηε ηελ ειεθηξνληθή 
δνκή ηνπ Fe (Z=26). 
18.  Γώζηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Fe κε δύν νμέα. Ο Fe αληηδξά κε βάζεηο; 
19.  Πνπ νθείιεηαη ε δηάβξσζε ηνπ ζηδήξνπ; Πνηα έλσζε απνηειεί ηε ζθνπξηά ηνπ Fe; Πσο 
πξνζηαηεύνληαη ηα ζηδεξέληα αληηθείκελα από ηε ζθνπξηά;  

 
 
 

5ν ΜΑΘΖΜΑ 
Ο ΥΑΛΚΟ 

1.    Αλαθέξεηαη νξηζκέλα νξπθηά ηνπ ραιθνύ (Cu). 
2.    Πσο απνκαθξύλεηαη ν Cu από ηα νμεηδηά ηνπ; 
3.    Πνηα κέζνδν αθνινπζείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Cu από ζεηνύρα νξπθηά; 
4.    Γώζηε ζπλνπηηθά ηελ ππξνρεκηθή κέζνδν παξαζθεπήο ηνπ Cu. Ση είλαη ν ραιθόιηζνο; 
5.    Με πνηα κέζνδν γίλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ Cu;  
6.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ Cu; 
7.    Γώζηε ηελ ειεθηξνληθή δνκή ηνπ Cu (Ε=29). Πνηα είλαη ηα ζζέλε ηνπ Cu; 
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8.    Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα νμείδηα ηνπ Cu; 
9.    Ο Cu δηαβξώλεηαη ζε βάζνο; Ναη ή όρη θαη γηαηί; 
10.  Αλαθέξεηε ηα πην γλσζηά δηαιπηηθά ηνπ Cu. Πνηα άιαηα παξάγνληαη; 
11.  Πσο γίλεηαη ε ππξνρεκηθή αλίρλεπζε ηνπ Cu; 
12.  Πνη είλαη ηα θπξηόηεξα θξάκαηα ηνπ Cu; 

  
 
 
 

ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 
 
 
 

6ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

1.    Πνηέο είλαη νη νξγαληθέο ελώζεηο θαη κε ηί αζρνιείηαη ε νξγαληθή ρεκεία; 
2.    Πνην είλαη ην ζζέλνο ηνπ άλζξαθα ζηηο νξγαληθέο ελώζεηο; 
3.    Πνπ νθέηιεηαη ν κεγάινο αξηζκόο νξγαληθώλ ελώζεσλ; 
4.    Πνηνο δεζκόο νλνκάδεηαη νκνηνπνιηθόο; 
5.    Με ηη είδνο δεζκνύο ελώλνληαη ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ ζηηο νξγαληθέο ελώζεηο; 
6.    Ση είλαη ε αλζξαθηθή αιπζίδα; ρεδηάζηε κηα ηέηνηα δηάηαμε. 
7.    Γώζηε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ελσζνύλ δύν άηνκα 
άλζξαθα. 
8.    Πνηνο δεζκόο νλνκάδεηαη απιόο, δηπιόο, ηξηπιόο; 
9.    Πνηεο ελώζεηο νλνκάδνληαη θνξεζκέλεο θαη πνηεο αθόξεζηεο; 
10.  Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα ζηνηρεία ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ; 
11.  Πνπ νθείιεηαη ε κεγάιε ζεκαζία ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ; 
12.  Πνηεο είλαη νη δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη νξγαληθέο ελώζεηο; 
13.  ε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη νη θπθιηθέο ελώζεηο; Γώζηε έλα παξάδεηγκα ηζνθπθιηθήο θαη 
έλα παξάδεηγκα εηεξνθπθιηθήο έλσζεο. 
14.  Αλαθέξεηε ηηο θπξηόηεξεο ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο, όπσο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ελώζεσλ 
πνπ ηηο πεξηέρνπλ. 
15.  Πνηεο ελώζεηο ιέγνληαη νκόινγεο θαη ηη νλνκάδνπκε νκόινγε ζεηξά; Ση είλαη ε 
κεζπιελνκάδα; 
16.  Ση γλσξίδεηε γηα ηηο θπζηθέο θαη ηηο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ νκόινγσλ ζεηξώλ; 
17.  Ση είλαη νη πδξνγνλάλζξαθεο; 
18.  Γώζηε ηνπο γεληθνύο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ; 

 
 
 
 

8ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΟ ΜΔΘΑΝΗΟ 

1.    ε πνηα νκόινγε ζεηξά αλήθεη ην κεζάλην (CH4); 
2.   Να δώζεηε ην κνξηαθό, ζπληαθηηθό, ειεθηξνληθό θαη ζηεξενρεκηθό ηύπν ηνπ κεζαλίνπ. 
3.    Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηνλ ειεθηξνληθό θαη ην ζηεξενρεκηθό ηύπν ηνπ κεζαλίνπ. 
4.    Πνηα είλαη ε ζπνπδαηόηεξε εξγαζηεξηαθή θαη πνηα ε βηνκεραληθή παξαζθεπή ηνπ κεζαλίνπ; 
Γώζηε ηηο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο. 
5.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ CH4; 
6.    Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ CH4; 
7.    ε ηη δηαθέξεη ε ηέιεηα από ηελ αηειή  θαύζε; Γώζηε ηηο αληηδξάζεηο. 
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8.    Πνηα είλαη ηα πξντόληα αληηθαηάζηαζεο ησλ πδξνγόλσλ ηνπ CH4 
 από άηνκα Cl ζε δηάρπην 

θώο; Ση γίλεηαη ζε άκεζν (άπιεην) θσο; 
9.    Πσο αιιηώο νλνκάδνληαη νη θνξεζκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο; Πνηνο είλαη ν γεληθόο Μ.Σ. ησλ 
αιθαλίσλ; 
10.  Πσο κεηαβάιιεηαη ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηα ζεκεία ηήμεσο θαη δέζεσο ησλ αιθαλίσλ 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκό αηόκσλ άλζξαθα ; 
11.  Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ αιθαλίσλ; 
12.  Ση γλσξίδεηε γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ κεζαλίνπ θαη γεληθά ησλ παξαθηλώλ; 
13.  Ση είλαη ηα αιθύιηα; Πνηνο είλαν ν γεληθόο Μ.Σ. ηνπο; Γώζηε παξαδείγκαηα. 

 
 
 
 

9ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΟ ΑΗΘΔΝΗΟ ή ΑΗΘΤΛΔΝΗΟ 

1.    ε πνηα νκόινγε ζεηξά αλήθεη ην  αηζέλην (C2H4); Πνηνο είλαη ν γεληθόο  Μ.Σ. ηεο ζεηξάο απηήο; 
2.    Γώζηε θαη πεξηγξάςηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ηνπ αηζελίνπ; 
3.    Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο παξαζθεπέο ηνπ αηζελίνπ; Γώζηε ηηο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο. 
4.    Ση νλνκάδνπκε αθπδάηωζε θαη πνηα είλαη ηα αθπδαηηθά κέζα; (παξάδεηγκα) 
5.    Πνηα αληίδξαζε νλνκάδεηαη αθπδξνγόλωζε; Πνηεο ζπλζήθεο ρξεηάδνληαη; 
6.    Πνηα αληίδξαζε νλνκάδνπκε ελδόζεξκε; ε ηη δηαθέξεη ε θαύζε από ηελ αθπδξνγόλσζε σο 
πξνο ηε ζεξκηθή κεηαβνιή; 
7.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αηζπιελίνπ; 
8.    Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ C2H4; 
9.    Γώζηε ηελ αληίδξαζε ηέιεηαο θαύζεο ηνπ αηζελίνπ. 
10.  Πνηεο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη πξνζζήθεο ή αλόξζωζεο ηνπ δηπινύ δεζκνύ (δ.δ.); 
11.  Γώζηε ηηο αληηδξάζεηο πξνζζήθεο Ζ2 θαη Br2 ζην αηζέλην. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δεύηεξεο 
αληίδξαζεο; 
12.  Ση είλαη ην θαηλόκελν ηνπ πνιπκεξηζκνύ; Ση γλσξίδεηε γηα ηα πνιπκεξή; 
13.  Γώζηε ηελ αληίδξαζε πνιπκεξηζκνύ ηνπ αηζπιελίνπ. Πσο ιέγεηαη ην ηειηθό πνιπκεξέο θαη ζε ηη 
ρξεζηκεύεη; 
14.  Ση είλαη ε γιπθόιε; 
15.  Πσο αιιηώο νλνκάδνληαη νη αθόξεζηνη πδξνγνλάλζξαθεο κε 1 δ.δ.; 
16.  Πνηα είλαη ε θύξηα παξαζθεπή ησλ αιθελίσλ; Αλαθέξεηε ηηο ζπνπδαηόηεξεο ρεκηθέο ηδηόηεηέο 
ηνπο.  

 
 
 

10ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΟ ΑΗΘΗΝΗΟ ή ΑΚΔΣΤΛΔΝΗΟ 

1.    ε πνηα νκόινγε ζεηξά αλήθεη ην αηζίλην (C2H2); Πνηνο είλαη ν γεληθόο κνξηαθόο ηύπνο ηεο 
ζεηξάο απηήο; 
2.    Γώζηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ηνπ αθεηπιελίνπ. 
3.    Πνηεο είλαη νη δύν παξαζθεύεο ηνπ αθεηπιελίνπ; 
4.    Γώζηε ηηο αληηδξάζεηο παξαζθεπήο ηνπ αλζξαθαζβεζηίνπ. Πσο από ην CαC2 παίξλνπκε 
αθεηπιέλην; 
5.    Ση ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ πξώηε ύιε, αηειή θαύζε ηεο νπνίαο, δίλεη αθεηπιέλην; 
6.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αθεηπιελίνπ; 
7.    Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αθεηπιελίνπ; 
8.    Γώζηε ηελ αληίδξαζε ηέιεηαο θαύζεο ηνπ αθεηπιελίνπ.  
Ση γλσξίδεηε γηα ηελ νμπαθεηπιεληθή θιόγα; 
9.    Γηαηί ην αθεηπιέλην δίλεη αληηδξάζεηο πξνζζήθεο; ε πόζα ζηάδηα πξαγκαηνπνηνύληαη απηέο; 
Γώζηε αλαιπηηθά ηελ αληίδξαζε  πξνζζήθεο ηνπ Ζ2 ζην αθεηπιέλην. 
10.  Πνην είλαη ην πνιπκεξέο ηνπ αηζελίνπ; Γώζηε ηνλ ηύπν ηνπ βελδνιίνπ. 
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11.  Ση είλαη ην πνιπβηλπινρισξίδην (P.V.C.); 
12.  Πνηεο είλαη νη ρξήζεηο ηνπ αθεηπιελίνπ; 
13.  Πνηεο ελώζεηο νλνκάδνληαη αιθαδηέληα;Πνηνο είλαη ν γεληθόο κνξηαθόο ηύπνο ησλ 
αιθαδηελίσλ; Ση παξαηεξείηε; 
14.  Ση νλνκάδνπκε ηζνκέξεηα; 
15.  Πνην είλαη ην πνιπκεξέο ηνπ βνπηαδηελίνπ ή ηζνπξελίνπ; 

 
 
 

11ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΟ ΒΔΝΕΟΛΗΟ 

1.    Με πνηνπο ηξόπνπο παξαζθεπάδεηαη ην βελδόιην; 
2.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ βελδνιίνπ; 
3.    Ση ελλννύκε ιέγνληαο «αξσκαηηθόο ραξαθηήξαο»; 
4.    Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ βελδνιίνπ; 
5.    Πνηεο ελώζεηο νλνκάδνληαη αξσκαηηθέο; 
6.    Να γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό θαη ηνλ κνξηαθό ηύπν ηνπ βελδνιίνπ. 
7.    Ση είδνπο ρεκηθνί δεζκνί ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ άλζξαθα ζην κόξην ηνπ βελδνιίνπ; 
8.    Πνηεο είλαη νη ζπκβαηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ κνξίνπ ηνπ βελδνιίνπ; 
9.    Πνηνη πδξνγνλάλζξαθεο νλνκάδνληαη πνιπππξεληθνί; Παξάδεηγκα. 
10.  Δκθαλίδνπλ αξσκαηηθό ραξαθηήξα νη πνιπππξεληθνί πδξνγνλάλζξαθεο; 

 
 
 

12ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ 

1.    Γηαηί ην πεηξέιαην ραξαθηεξίδεηαη «καύξνο ρξπζόο»; 
2.    ε πνηεο ρώξεο βξίζθνληαη ηα κεγαιύηεξα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ; 
3.    Πνηα άιια πιηθά ππάξρνπλ ζηηο θνηιόηεηεο πνπ αληιείηαη ην πεηξέιαην; 
4.    Πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε εξκελεία γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ πεηξειαίνπ; 
5.    Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζύζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ; 
6.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ; 
7.    Πσο γίλεηαη ν εληνπηζκόο θαη πσο ε επηβεβαίσζε ηεο ύπαξμεο θνηηάζκαηνο πεηξειαίνπ ζε 
θάπνην ηόπν; 
8.    Πσο γίλεηαη ε άληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ; 
9.    Ση νλνκάδνπκε αθάζαξην ή αξγό πεηξέιαην; 
10.  Με πνηα κέζνδν γίλεηαη ε δηύιηζε ηνπ πεηξειαίνπ; Δμεγείζηε. 
11.  Πνηα είλαη ηα πξντόληα ηεο θιαζκαηηθήο απόζηαμεο ηνπ πεηξειαίνπ; 
12.  Ση γλσξίδεηε γηα ηα πεηξέιαηα ηεο Θάζνπ; 

 
 
 

13ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΒΔΝΕΗΝΖ - ΠΔΣΡΟΥΖΜΗΚΑ 

1.    Ση είλαη ε βελδίλε; 
2.    Πνηα είλαη ηα ηξία είδε θπζηθήο βελδίλεο θαη ζε ηη δηαθέξνπλ ην έλα από ην άιιν; 
3.    Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε θπζηθή βελδίλε; 
4.    Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ηεο βελδίλεο; 
5.    Καιύπηεη ε παξαγόκελε θπζηθή βελδίλε ηηο αλάγθεο ηεο αλζξσπόηεηαο; Αλ όρη πσο επηιύεηαη 
απηό ην πξόβιεκα; 
6.    Ση γλσξίδεηε γηα ηελ βελδίλε από ππξόιπζε πεηξειαίνπ; 
7.    Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ζπλζεηηθή βελδίλε; 
8.    Ση είλαη ν αξηζκόο νθηαλίνπ ηεο βελδίλεο; 
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9.    Πσο γίλεηαη ε βειηίσζε ηεο βελδίλεο; 
10.  Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θιίκαθα ηνπ «αξηζκνύ νθηαλίνπ»; 
11.  Πνηα δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ απιήο θαη ζνύπεξ βελδίλεο; 
12.  Ση είλαη ηα πεηξνρεκηθά; 
13.  Αλαθέξεηε κεξηθά πεηξνρεκηθά πξντόληα. 

 
 
 
 

14ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΛΗΓΝΗΣΔ ΚΑΗ ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΔ 

1.    Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο γαηάλζξαθεο; 
2.    Πνπ ππάξρεη ιηγλίηεο ζηε ρώξα καο; 
3.    Από ηη απνηεινύληαη νη ιηγλίηεο; 
4.    Πνηα είλαη ηα θύξηα πξντόληα ησλ ιηζαλζξάθσλ; 
5.    Πσο παξαζθεπάδεηαη ην θσηαέξην από ηνπο ιηζάλζξαθεο; 
6.    Από ηη απνηειείηαη θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ θσηαεξίνπ; 
7.    Ση ελλννύκε ιέγνληαο θαύζηκα πιηθά; Αλαθέξεηε κεξηθά. 
8.    Ση είλαη ε ζεξκαληηθή αμία ελόο θαπζίκνπ θαη πσο ηε κεηξάκε; 

 
 
 
 

15ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΑΗΘΑΝΟΛΖ ή ΑΗΘΤΛΗΚΖ ΑΛΚΟΟΛΖ 

1.    Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ηεο αηζπιηθήο αιθνόιεο. 
2.    Πσο παξαζθεπάδεηαη βηνκεραληθά ην ζπλζεηηθό νηλόπλεπκα; 
3.    Ση γλσξίδεηε γηα ηελ αιθννιηθή δύκσζε; 
4.    Όια ηα αιθννινύρα πνηά παξαζθεπάδνληαη κε αιθννιηθή δύκσζε; Δμεγείζηε. 
5.    Ση είλαη ε απόιπηε αηζπιηθή αιθνόιε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πσο παξαζθεπάδεηαη; 
6.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηεο αηζπιηθήο αιθνόιεο; 
7.    Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό από ηελ καθξνρξόληα ρξήζε ηεο 
αηζπιηθήο αιθνόιεο; 
8.    Πσο κεηξάκε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ ζε νηλόπλεπκα; 
9.    Ση είλαη ην κεηνπζησκέλν νηλόπλεπκα; 
10.  Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηεο αηζπιηθήο αιθνόιεο; 
11.  Ση γλσξίδεηε γηα ηηο ρξήζεηο ηεο αηζπιηθήο αιθνόιεο; 
12.  Ση νλνκάδνπκε δπκώζεηο; 
13.  Ση είλαη ηα έλδπκα; Πσο αιιηώο νλνκάδνληαη; 
14.  Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμύ ελδύκσλ θαη αλνξγάλσλ θαηαιπηώλ; 
15.  Πνηνο είλαη ν γεληθόο κνξηαθόο ηύπνο ησλ θνξεζκέλσλ κνλνζζελώλ αιθννιώλ; Να γξάςεηε 
ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο θαη λα δώζεηε ηα νλόκαηα ησλ πέληε πξώησλ κειώλ ηεο παξαπάλσ 
νκόινγεο ζεηξάο. 
16.  Πνηεο ελώζεηο νλνκάδνληαη αιθνόιεο; 
17.  Να γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό ηύπν ηεο γιπθόιεο, λα αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηεο θαηά 
I.U.P.A.C. θαη ηηο ρξήζεηο ηεο. 
18.  Ση γλσξίδεηε γηα ηελ γιπθεξίλε;  
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16ν ΜΑΘΖΜΑ 

ΑΗΘΑΝΗΚΟ ή ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ 
1.    Να γξάςεηε ηνλ κνξηαθό θαη ηνλ ζπληαθηηθό ηύπν ηνπ νμηθνύ νμένο. 
2.    Πεξηγξάςηε ηελ παξαζθεπή ηνπ ζπλζεηηθνύ νμηθνύ νμένο. 
3.    Πσο γίλεηαη ε νμηθή δύκσζε ηνπ θξαζηνύ γηα λα παξαζθεπάζνπκε μύδη; 
4.    Ση γλσξίδεηε γηα ηε ιεγόκελε Γεξκαληθή κέζνδν παξαζθεπήο μπδηνύ; 
5.    Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ νμηθνύ νμένο; 
6.    Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ νμηθνύ νμένο; 
7.    Πνηεο είλαη νη ρξήζεηο ηνπ νμηθνύ νμένο; 
8.    Να γξαθεί ν γεληθόο κνξηαθόο ηύπνο θαη νη κνξηαθνί ηύπνη ησλ πέληε πξώησλ κειώλ ηεο 
νκόινγεο ζεηξάο ησλ θνξεζκέλσλ κνλνθαξβνληθώλ νμέσλ. 
9.    Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ παικηηηθνύ θαη ηνπ ζηεαηηθνύ 
νμένο. 
10.  Ση είλαη ηα ακηλνμέα θαη ηη ηα πδξνμπνμέα; 
11.  Πνπ ζπλαληάκε ζπλήζσο ακηλνμέα θαη πδξνμπνμέα; 

 
 
 
 

17ν ΜΑΘΖΜΑ 
ΔΣΔΡΔ – ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ 

1.    Πνηεο ελώζεηο νλνκάδνληαη εζηέξεο; 
2.    Ση είλαη ε εζηεξνπνίεζε; Αλαθέξεηε παξάδεηγκα. 
3.    Πνηα δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ εζηεξνπνίεζεο θαη πδξόιπζεο εζηέξνο; 
4.    Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ ηερλεηώλ αηζέξησλ ειαίσλ (essences); 
5.    Ση είλαη θαη πσο πξνθύπηνπλ ηα ιίπε θαη έιαηα; 
6.    Αλαθέξεηε ηα θπξηόηεξα νμέα πνπ ζπλαληάκε ζηα ιίπε θαη έιαηα θαη γξάςηε ηνπο ζπληαθηηθνύο 
ηνπο ηύπνπο. 
7.    Πσο ηαμηλνκνύληαη ηα ιίπε θαη έιαηα; Αλαθέξεηε παξαδείγκαηα. 
8.    Ση είλαη ην ηάγγηζκα ιηπώλ θαη ειαίσλ; 
9.    Τπάξρνπλ ιίπε θαη έιαηα πνπ δελ ηξώγνληαη; Αλ λαη, πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπο; 
10.  Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο βηνκεραληθέο θαηεξγαζίεο ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ; Δμεγείζηε. 
11.  Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ζξεπηηθή αμία ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ;  
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4.  
 

Ολνκαηνινγία 
 

Σαμηλόκεζε 
 

Υεκηθέο ηδηόηεηεο 
νξγαληθώλ ελώζεωλ 
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ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 
 

 
 ΟΡΓΑΝΙΚΓ  ΓΝΩΓΙ 

ΑΚΤΚΛΓ ΚΤΚΛΙΚΓ 
(ή ιηπανέξ ή αιεηθαηηθέξ) (με δαθηύιημοξ) 

Γοζύγναμμε 
αιοζίδα 

Δηαθιαδηζμέκε 
αιοζίδα 

Ιζμθοθιηθέξ 
(μη δαθηύιημη έπμοκ 

μόκμ άημμα C) 

Γηενμθοθιηθέξ 
(μη δαθηύιημη έπμοκ 

θαη εηενμάημμα) 

- C - C - C - C - C - 

C C 

C C 

O 

- C - C - C - C - C - 

C C 

C 

- C - C - C - C - C - 

C 

C 

C C 

C 

- C - C - C - C - 

Ανςμαηηθέξ 
(Έπμοκ έκα ημοιάπηζημκ 

ανςμαηηθό δαθηύιημ) 

Αιεηθοθιηθέξ 
(μη οπόιμηπεξ ηζμθοθιηθέξ 

πιεκ ηςκ ανςμαηηθώκ) 

C 

C C 

C C 

C 
 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

 
1ξ ΜΕΡΟ ΣΗ ΕΝΩΗ 2ξ ΜΕΡΟ ΣΗ ΕΝΩΗ 3ξ ΜΕΡΟ ΣΗ ΕΝΩΗ 

   

1C:  μεζ - απιμί δεζμμί:  - ακ - οδνμγμκάκζναθαξ:  - ημ 

2C:  αηζ - 1 δ. δ.:  - εκ - αιθμόιε:  - όιε 

3C:  πνμπ - 2 δ. δ.:  - δηεκ - μλύ:  - ηθό μλύ 

4C:  βμοη - 1 η. δ.:  - ηκ -  

5C:  πεκη - 2 η. δ.:  - δηηκ -  

6C:  ελ -   
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ΗΟΜΔΡΔΗ:  εκώζεηξ με ημκ ίδημ Μ.Σ. θαη 

δηαθμνεηηθό .Σ. 

 

ΠΟΛΤΜΔΡΗΜΟ:  ημ θαηκόμεκμ πμο δύμ 

εκώζεηξ έπμοκ ίδημ Γ.Σ. θαη δηαθμνεηηθό Μ.Σ. 

(δειαδή ε μία έπεη πμιιαπιάζημ Μ.Β. από ηεκ 

άιιε). 
 

 

 

 

 

 

 
 

CκΗ2κ+1-   ή   R- αιθύιημ 

 

κ=1: CH3-  μεζύιημ 

κ=2: C2H5-   αηζύιημ 

κ=3: C3H7-  πνμπύιημ 

κ=4: C4H9-  βμοηύιημ 

κ=5: C5H11-  πεκηύιημ 

.................................................  

κ=12: C12Η25-  δςδεθύιημ 

................................................. 

ΟΜΟΛΟΓΗ ΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟ  

ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΠΟ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

   

1.   Τδνμγμκάκζναθεξ CxHρ  

2.   Κμνεζμέκμη οδνμγμκάκζναθεξ ή 

αιθάκηα ή παναθίκεξ 

CκH2κ+2 
- C - C - . . . - C - C -

 

3.   Αθόνεζημη οδνμγμκάκζναθεξ με  

1 δ.δ. ή αιθέκηα ή μιεθίκεξ 

CκΗ2κ 
- C =  C - . . . - C - C -

 

4.   Αθόνεζημη οδνμγμκάκζναθεξ με  

1 η.δ. ή 2 δ.δ. 

CκΗ2κ-2 - C  C -            ή  
- C =  C - C =  C -

         

5.   Αιθοιαιμγμκίδηα   

(πιςνμπανάγςγα) 

CκΗ2κ+1Cl - Cl 

6.   Αιθμόιεξ   (θμνεζμέκεξ 

μμκμζζεκείξ) 

CκΗ2κ+1ΟΗ ή ROH - ΟΗ              οδνμλύιημ 

7.   Αηζένεξ R-O-R' - Ο -           αηζενμμμάδα 

8.   Ολέα   (θμνεζμέκα μμκμθανβμκηθά) RCOOH - COOH        θανβμλύιημ 

9.   Γζηένεξ R-COO-R' - COO -      εζηενμμμάδα 

10. Αμίκεξ   (θμνεζμέκεξ μμκμζζεκείξ) RNH2 - NH2          αμηκμμμάδα 

11. Μμκμκηηνμπανάγςγα (θμνεζμέκςκ 

οδνμγμκακζνάθςκ)     ή κηηνμεκώζεηξ 

RNO2 - NO2           κηηνμμμάδα    
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ΜΕΘΑΝΙΟ 
CH4   (ηηπ ξμόλξγηπ ζειοάπ ηωμ παοαθιμώμ CμH2μ+2 για μ=1) 

 

ΥΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

1. Σέιεηα θαύζε: CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O 

2. Αηειήξ θαύζε: CH4 + O2  C + 2 H2O 

3. Υιςνίςζε: 

a) με δηάποημ θςξ   CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl 

    CH3Cl + Cl2  CH2Cl2 + HCl 

     CH2Cl2 + Cl2  CHCl3 + HCl 

    CHCl3 + Cl2  CCl4 + HCl 

b) με άπιεημ θςξ CH4 + 2 Cl2  C + 4 HCl 

4. Πονόιοζε: CH4   C1200  C + 2 H2 

   2 CH4    ψύξη)  (ταχεία   C1500  C2H2 + 3 H2  

 

 

 

 

 

 
ΑΙΘΕΝΙΟ ή ΑΙΘΤΛΕΝΙΟ 

C2H4 ή CH2 = CH2 (ηηπ ξμόλξγηπ ζειοάπ ηωμ ξλεθιμώμ CμH2μ για μ=2)  

 

 
ΥΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

1. Σέιεηα θαύζε: C2H4 + 3 O2  2 CO2 + 2 H2O 

 

2. Πνμζζήθε: CH2 = CH2 + H2 
Ni

   CH3 - CH3 

                  CH2 = CH2 + Br2  CH2Br - CH2Br  

                       CH2 = CH2 + H2O  CH3CH2 - OH 

                       CH2 = CH2 + HCl  CH3CH2Cl 

 

3. Πμιομενηζμόξ:κ CH2 = CH2  (- CH2 - CH2 -)κ 
 

 

 

Γ.Σ.  (CΗ4)κκ           

Μ.Σ.  CΗ4                   
 

C H H 

H 

H 

.Σ. 

              
 

Ç.Ô. H : C : H. .
H

. .H

 
 

C
H

H

H

H

Óô.Ô.

     

Γ.Σ.      (CH2)κ 

M.T.     C2H4 

.Σ.     CΗ2 =  CH2 

 
 

H.T.     C : : C 
. .     . . 

. .     . . 

H H 

H H  
 

Óô.Ô.      C = C

H H

H H

(åðßðåäç äéÜôáîç)   
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ΑΗΘΗΝΗΟ ή ΑΚΔΣΤΛΔΝΗΟ 
C2H2 ή CHCH (ηηπ ξμόλξγηπ ζειοάπ ηωμ αλκιμίωμ CμH2μ-2 για μ=2)  

 
ΥΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

1.  Σέιεηα θαύζε:C2H2 + 5/2 O2  2 CO2 + H2O 

2.  Πνμζζήθε: 

CHCH + H2   CH2=CH2 


 
H2  CH3 - CH3 

CHCH + Br2  CHBr = CHBr


 
Br2  CHBr2-CHBr2 

CHCH + H2O  CH2 = CHOH 


 
H O2  CH3CH = O 

CHCH + HCl  CH2 = CHCl 


 
HCl

 CH3CHCl2 

3.  Πμιομενηζμόξ: 3 C2H2  C6H6 

CHCH + CHCH  CH2 = CH - CCH (βηκοιαθεηοιέκημ)  ηεπκεηό θαμοηζμύθ    

 

 
ΒΔΝΕΟΛΗΟ 

C6H6   (γεμικόπ μξοιακόπ ηύπξπ  CμH2μ-6 ,  για μ=6) 

 

 

ΥΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

1. Σέιεηα θαύζε: C6H6 + 15/2 O2  6 CO2 + 3 H2O 

 

2. Πνμζζήθε (δύζθμια): C6H6 + 3 H2 
180 C_Pt

   C6H12  (θοθιμελάκημ) 

                                     C6H6 + 3 Cl2 
öùò

   C6H6Cl6  (ελαπιςνμθοθιμελάκημ) 

 

3. Ακηηθαηάζηαζε: C6H6 + Cl2  C6H5Cl + HCl 

                               C6H6 + HONO2 
ð.H SO2 4   C6H5NO2 + H2O   

                              C6H6 + CH3Br 
AlCl3   C6H5CH3 (ημιμοόιημ) + HBr  

Γ.Σ.      (CH)κ 

Μ.Σ.     C2H2  

.Σ.     Η - C  C - H 

H.T.     H : C
. .
. .. . C : H  

η.Σ.   Η - C  C - H 

(ζημ επίπεδμ δηάηαλε)    

Γ.Σ.  (CH)κ         Μ.Σ.   C6H6    
 

C 

H 

C C 

C C 

H H 

H H 

C 

H 

.Σ. 
θαη 

η.Σ. 

ή 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH ή ή ή 
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ΑΙΘΑΝΟΛΗ ή ΑΙΘΤΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 
C2H5OH ή CH3CH2OH ή C2H6O    

(ηηπ ξμόλξγηπ ζειοάπ ηωμ κξοεζμέμωμ μξμξζθεμώμ αλκξξλώμ CμH2μ+1OH για μ=2) 

 

 

ΥΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

1. Σέιεηα θαύζε:   

C2H5OH + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O 

 

2. Ακηηθαηάζηαζε:   

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2 H2 

C2H5OH + HBr  C2H5Br + H2O 

 

3. Γζηενμπμίεζε: C2H5OH + 

CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O 

C2H5OH + HOSO3H  C2H5OSO3H 

+H2O 

 

4. Ολείδςζε: 

CH3CH2OH + [O] 


 
H O2

 CH3CH = O 


 

[O]
 CH3COOH  (μληθό μλύ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Σ.   (C2H6O)κ ,     Μ.Σ.   C2H5OH  

 
 

H - C - C - O - H 

H H 

H H 

.Σ. 

  
 

Ç : C : C : O : H
. .

. .

. .

. .

H H

H H

H.T.
 . .

 . .

 
 

C C

O

H

H

H

H

H

H

Óô.Ô.

(ôåôñáåäñéêÞ äéÜôáîç ãéá ôïõò

õðïêáôáóôÜôåò ôùí áôüìùí C)
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ΑΙΘΑΝΙΚΟ ΟΞΤ ή ΟΞΙΚΟ ΟΞΤ  
CH3COOH  

(ηηπ ξμόλξγηπ ζειοάπ ηωμ κξοεζμέμωμ μξμξκαοβξμικώμ ξνέωμ CμH2μ+1COOH για μ=1) 

 

 

ΥΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

 

1. Σέιεηα θαύζε:   

CH3COOH + 2 O2  2 CO2 + 2 H2O 

2. Γλμοδεηένςζε:   

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 

3. Γζηενμπμίεζε:  

CH3COOH + CH3CH2OH  CH3COOCH2CH3 + H2O 

4. Ηιεθηνόιοζε:   

                          2 CH3COO- 
 

2e  CH3CH3 + 2 CO2 

2 CH3COOH 

                           2 H+ 


 
2e

 H2 

5. Ακηηθαηάζηαζε:   

2 CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2  

2 CH3COOH + Na2CO3  2 CH3COONa + H2O + 

CO2  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Σ.     (CH2O)κ          

M.T.    CH3COOH       

 
 

H - C - C - O - H 

O H 

H 

.Σ. 

       
 

Ç.Ô.          Ç : C : C : O : H
. .

. .

. .H

H

. .O
  . .

  . .

:  :

 
 

C C

O

H
H

H

H O
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