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10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2022 – Ε΄ Τάξη B΄ Φάση 

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία με μικρά γράμματα και τόνους: 

Επώνυμο:  Όνομα πατέρα: Πόλη: 

Όνομα: Όνομα μητέρας: Σχολείο: 

ΘΕΜΑ 1ο (5*0, 5 μονάδα) 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες: 

α. Οι δύο μορφές που αποτελούν την μηχανική ενέργεια είναι η κινητική και η αιολική.    Λ 

β. Η ενέργεια του Σύμπαντος παραμένει σταθερή σε τιμή και σε μορφή.                             Λ 

γ. Υποβάθμιση ενέργειας έχουμε όταν η ενέργεια μετατρέπεται σε μορφές που δεν μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε.                                                                                                                        Σ 

δ. Η φιάλη του καμινέτου έχει χημική ενέργεια.                                                                     Σ 

ε. Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι δύο έννοιες που αναφέρονται στο ίδιο φυσικό μέγεθος. Λ 

                                                                                                             

ΘΕΜΑ 2ο (1,5 μονάδα)  

Ένας πειραματιστής έχει στην διάθεσή του δύο άγνωστα υγρά: ένα γαλάζιο κι ένα κίτρινο. Ρίχνει 

μια ποσότητα του γαλάζιου υγρού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια προσθέτει κίτρινο υγρό. 

Παρατηρεί αυτό που φαίνεται στην εικόνα: 

 «Το κίτρινο υγρό επιπλέει του γαλάζιου, γιατί η ποσότητα που έριξα ήταν 

λιγότερη» σκέφτεται.  

Παίρνει λοιπόν ξανά το μπουκάλι με το κίτρινο υγρό, για να ρίξει κι άλλο, 

ώστε να επιπλεύσει πλέον το γαλάζιο. Το κατάφερε τελικά ή όχι; 

 

 

Να αιτιολογήσετε: 

Το κίτρινο υγρό, θα συνεχίσει να επιπλέει, επειδή η πυκνότητα του κίτρινου υγρού είναι 

μικρότερη από την πυκνότητα του γαλάζιου υγρού. 

Θέμα 3ο (1 μονάδα)  

Να συμπληρώσετε την κατάλληλη μονάδα μέτρησης μήκους σε κάθε περίπτωση: 

α. ύψος μίας κονσέρβας: εκατοστά ( cm )  

β. απόσταση Αθήνας-Λονδίνου: χιλιόμετρα ( Km ) 

γ. ύψος ενός κτηρίου: μέτρα (m)  

δ. μήκος ενός μυρμηγκιού: χιλιοστά (mm)    

 

α.  Το κατάφερε!  
 

β.  Όχι, δεν το κατάφερε... ۷ 
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ΘΕΜΑ 4ο (2*1 μονάδα)  

«Το φως για να βλέπω και ν’αγαπώ το βρίσκω παντού» Νικηφόρος Βρεττάκος 

Καμιά φορά, για να δούμε αναζητούμε το φως του φεγγαριού. Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι το φως 

διαδίδεται ευθύγραμμα αλλά και ευθύγραμμα ανακλάται, να εξηγήσετε σε ποιο από τα παρακάτω 

σχήματα οι κάτοικοι της πόλης Π της Γης θα έχουν την βοήθεια του φεγγαριού για να βλέπουν 

(αλλά και να αγαπούν)  και σε ποιο θα ψάχνουν απλά                                                                        να   βρουν... πού 

πήγε το φεγγάρι! 

 

 

 

Σχήμα 1 

 

 
 

Σχήμα  2 

 

Παρατηρώντας και τα δύο σχήματα, στην περιοχή Π είναι νύχτα. Στο πρώτο σχήμα ο Ήλιος 

βρίσκεται πιο ψηλά και έτσι κάποιες ακτίνες του, μέσω της ευθύγραμμης διάδοσης του 

φωτός, φτάνουν στην Σελήνη. Ανακλώνται στην συνέχεια και φτάνουν στην Γη, οπότε τότε 

η περιοχή Π απολαμβάνει την φεγγαράδα. Στο δεύτερο σχήμα, οι ακτίνες του Ήλιου αν 

προεκταθούν ευθύγραμμα δεν φτάνουν στην Σελήνη. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, οι 

κάτοικοι θα ψάχνουν να’ βρουν το φεγγάρι... 

 

 

 

Ήλιος 

Γη 

Π 

Π 

Σελήνη 

  Γη 

Ήλιος 

Σελήνη 
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ΘΕΜΑ 5ο (1,5 μονάδα) 

Στο κύκλωμα που ακολουθεί να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 

 

 

α. Πώς είναι συνδεδεμένοι οι λαμπτήρες Λ1 και Λ2 με τον λαμπτήρα Λ3; Παράλληλα. 

β. Όταν ο διακόπτης Δ είναι κλειστός και καεί ο λαμπτήρας Λ4, ποιοι λαμπτήρες θα συνεχίσουν 

να φωτοβολούν; Θα  συνεχίσουν να φωτοβολούν οι λαμπτήρες Λ1, Λ2 και Λ3. 

γ. Όταν ο διακόπτης Δ είναι κλειστός και  καεί ο λαμπτήρας Λ2, ποιοι λαμπτήρες θα συνεχίσουν 

να φωτοβολούν; Θα συνεχίσουν να φωτοβολούν οι λαμπτήρες Λ3 και Λ4. 

ΘΕΜΑ 6ο (1,5 μονάδα) 

Στον ζυγό  σύγκρισης  του παρακάτω σχήματος, ο οποίος διαθέτει ίσους βραχίονες και 

ισορροπεί, τοποθετούμε δύο ποτήρια ζέσεως Α και Β . 

 

Το ποτήρι ζέσεως Α περιέχει φωτιστικό οινόπνευμα, ενώ το Β περιέχει ποσότητα νερού. 

Μετά την πάροδο κάποιου χρόνου παρατηρούμε  ότι ο ζυγός σύγκρισης δεν ισορροπεί.                                

Να αναφέρετε προς τα πού θα γείρει ο ζυγός σύγκρισης και γιατί. 

Μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, ο  ζυγός σύγκρισης θα γείρει προς τον δίσκο που είναι 

τοποθετημένο το ποτήρι ζέσεως Β, το οποίο περιέχει νερό, επειδή το οινόπνευμα εξατμίζεται 

πιο γρήγορα από το νερό. Η ταχύτητα εξάτμισης ενός υγρού εξαρτάται από το είδος του  

υγρού.  Τα μόρια κάποιων υγρών, όπως του οινοπνεύματος και της βενζίνης, διαφεύγουν 

εύκολα από την επιφάνεια των υγρών, με αποτέλεσμα αυτά τα υγρά να  εξατμίζονται 

γρήγορα και γι’ αυτό το  λόγο  ονομάζονται  πτητικά. 
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