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

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία με μικρά γράμματα και τόνους:  

Επώνυμο:  Όνομα πατέρα: Πόλη: 

Όνομα: Όνομα μητέρας: Σχολείο: 

 

ΘΕΜΑ 1ο (Μονάδες 2*1,25) 

Α. Γιατί τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα θερμαίνονται περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα 

όταν έχει ηλιοφάνεια;  

 

Τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα θερμαίνονται 

περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα όταν έχει 

ηλιοφάνεια, επειδή οι σκουρόχρωμες επιφάνειες 

απορροφούν περισσότερη θερμότητα απ' ό,τι οι 

ανοιχτόχρωμες. 

 

Β. Γιατί δεν καιγόμαστε αν πιάσουμε την κατσαρόλα από τα χερούλια; Από τι υλικό είναι 

κατασκευασμένα; 

Αν πιάσουμε μια κατσαρόλα από τα χερούλια δεν καιγόμαστε, 

επειδή τα χερούλια είναι κατασκευασμένα από συνθετικό 

υλικό, που είναι δυσθερμαγωγό σώμα (δηλαδή είναι κακός 

αγωγός της θερμότητας). Αυτό σημαίνει ότι το υλικό αυτό 

εμποδίζει τη ροή της θερμότητας από τα τοιχώματα της 

μεταλλικής  κατσαρόλας στις παλάμες των χεριών μας. 

 

ΘΕΜΑ 2ο (Μονάδες 2*1,25)  

Α. Οι μαγνήτες ασκούν ελκτική δύναμη σε υλικά τα οποία ονομάζονται σιδηρομαγνητικά . Όλοι 

οι μαγνήτες έχουν δύο πόλους. Οι ομώνυμοι πόλοι των μαγνητών απωθούνται, ενώ οι 

ετερώνυμοι πόλοι έλκονται. Οι μαγνήτες  διακρίνονται  σε  φυσικούς και  τεχνητούς.  
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Β. Η πολική αρκούδα  είναι ένα  ζώο του Βόρειου Πόλου. Ένας διάσημος φωτογράφος θέλει να 

φθάσει σε συγκεκριμένη περιοχή του γεωγραφικού Βόρειου πόλου της Γης, για να απαθανατίσει 

τα ζώα αυτά στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο φωτογράφος για να προσανατολιστεί σκέφτεται να 

χρησιμοποιήσει μία πυξίδα. Ωστόσο, δεν μπορεί να φτάσει στην περιοχή του προορισμού του. 

Να αιτιολογήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. 

Ο φωτογράφος δεν μπορεί να φτάσει στην περιοχή 

του προορισμού του, διότι για να  προσανατολιστεί 

σκέφτεται να χρησιμοποιήσει μία πυξίδα. Ο 

βόρειος πόλος της μαγνητικής βελόνας της πυξίδας 

είναι στραμμένος προς τον γεωγραφικό Βορρά της 

Γης, επειδή έλκεται από τον νότιο μαγνητικό πόλο 

της Γης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον βόρειο 

γεωγραφικό πόλο αλλά όχι ακριβώς εκεί. 

Επομένως ο φωτογράφος με τη χρήση της πυξίδας 

θα βρεθεί κοντά, αλλά όχι ακριβώς εκεί που είναι ο  

βόρειος γεωγραφικός πόλος. Κατά συνέπεια, δεν θα φθάσει  στην περιοχή που βρίσκονται οι 

πολικές αρκούδες, για να τις απαθανατίσει. 

ΘΕΜΑ 3ο (Μονάδες 2*1,5) 

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, στα Ψηλά Βουνά, αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας παιδιών που όταν τελειώνουν την 

τελευταία τάξη του ελληνικού σχολείου αποφασίζουν (με την άδεια των γονιών τους) να κάνουν μόνα τους διακοπές για 
περίπου δύο μήνες στα βουνά της Ευρυτανίας.  
Βραδιάζει. Τι λαμπρή  φωτιά είναι αυτή που φάνηκε στο 

βουνό! 

Πρώτος ο Φάνης την είδε.   

………………………………………………………….. 

«Κοιτάτε, είπε, μια φωτιά εκεί απάνω» κι έδειξε τη 

φωτιά στα δυο παιδιά που ήταν μαζί του, στο Μαθιό και 

στον Κωστάκη. 

Κάθονται κι οι τρεις  αυτή  την ώρα στο πεζούλι της 

εκκλησίας. Είναι κουρασμένοι από  το πολύ παιχνίδι. 

Έχουν διακοπές. 

«Ναι, αλήθεια, μια φωτιά!» είπαν οι άλλοι δυο. 

«Πώς λάμπει!» είπε  ο  Φάνης. «Σαν το χρυσάφι». 

Τα  παιδιά την κοιτάζουν και ρωτούν το ένα το άλλο: ποιος τάχα την άναψε; Μήπως οι τσοπάνηδες 

που βόσκουν τα κοπάδια;                                                                                                                  

(Απόσπασμα από το παιδικό μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου: «Τα Ψηλά Βουνά»)  

Α. Με  βάση το  παραπάνω  απόσπασμα από το βιβλίο του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά», 

να αναφέρετε:                                                                                                                                                            

1. Με ποιον τρόπο θέρμαιναν τα χέρια τους οι τσοπάνηδες, που στέκονταν όρθιοι γύρω από  τη φωτιά 

βάζοντας τα χέρια  τους  πάνω απ’ αυτήν και                                                                                                      

2. Με ποιους τρόπους θέρμαιναν τα χέρια τους αυτοί  που κάθονταν γύρω  από  τη  φωτιά  και  έβαζαν  

τα χέρια τους  πλάι από  τη φωτιά.                                                                                                                   

Να αιτιολογήσετε ( Στις  απαντήσεις σας  να  αναφέρετε  τον  τρόπο ή τους  τρόπους  ροής θερμότητας).  

1. Όταν οι τσοπάνηδες έβαζαν τα χέρια τους πάνω από τη φωτιά, αυτά θερμαίνονταν λόγω  

ροής θερμότητας με ακτινοβολία ( κάθε θερμό σώμα ακτινοβολεί θερμότητα προς όλες τις 

κατευθύνσεις) αλλά και λόγω ροής θερμότητας με ρεύματα, αφού ο αέρας που υπάρχει 

ανάμεσα στη φλόγα και στα χέρια των τσοπάνηδων καθώς θερμαίνεται κινείται προς τα 

πάνω.  

2. Όταν οι τσοπάνηδες έβαζαν τα χέρια τους πλάι από τη φωτιά, αυτά θερμαίνονταν μόνο 

λόγω ροής θερμότητας με ακτινοβολία ( κάθε θερμό σώμα ακτινοβολεί θερμότητα προς όλες 

τις κατευθύνσεις).                                                                                                                           
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Β.  Αν οι βοσκοί τοποθετούσαν στη συνέχεια μία μεταλλική κατσαρόλα ( καρδάρα) με γάλα 

πάνω στη φωτιά, μέχρι αυτό να βράσει, να αναφέρετε:   

                                                                                              

1. Με ποιον τρόπο ρέει η θερμότητα από την εστία θερμότητας στον πυθμένα 

και στα τοιχώματα της κατσαρόλας (καρδάρας). Να αιτιολογήσετε.   

Η θερμότητα ρέει από τη φωτιά στον πυθμένα και στα τοιχώματα της κατσαρόλας με 

αγωγή, αφού το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η κατσαρόλα είναι 

ευθερμαγωγό σώμα ( δηλαδή είναι καλός αγωγός της θερμότητας). 

 

2. Με ποιον τρόπο ρέει η θερμότητα από τον πυθμένα της κατσαρόλας (καρδάρας)  

στην επιφάνεια του γάλακτος. Να αιτιολογήσετε.         

Η θερμότητα ρέει από τον πυθμένα της κατσαρόλας  στην επιφάνεια του γάλακτος με 

ρεύματα ( Η μάζα του γάλακτος  που βρίσκεται κοντά στον πυθμένα της κατσαρόλας 

καθώς θερμαίνεται, διαστέλλεται με αποτέλεσμα να μειώνεται η πυκνότητά της. Κατά 

συνέπεια κινείται προς τα πάνω. Ταυτόχρονα τη θέση της  στον πυθμένα της 

κατσαρόλας  παίρνει κάποια άλλη ψυχρή μάζα γάλακτος κ.ο.κ.).   

 

ΘΕΜΑ 4ο (Μονάδες 2) 

Στο βιβλίο «Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο» περιγράφεται η ιστορία του Γουίλιαμ 

Καμηγουάμπα, ενός μαθητή του Δημοτικού Σχολείου στο Μαλάουι που, αν και στην χώρα που 

ζούσε η επιστήμη αποτελούσε μυστήριο και η ξηρασία ήταν καθημερινή πραγματικότητα, 

κατάφερε αυτό που για όλους τους άλλους φάνταζε αδύνατο!                                                                  

Με όπλο του κάποια εγχειρίδια ξεχασμένα στην βιβλιοθήκη του χωριού του και την βοήθεια των 

λίγων φίλων του που τον πίστεψαν, κατάφερε να χτίσει με τα πιο απλά υλικά μία ανεμογεννήτρια, 

με την οποία αντλώντας συνεχώς νερό από το μοναδικό πηγάδι που υπήρχε, πέτυχε να 

αντιμετωπίσει την ξηρασία που μάστιζε το χωριό του. 

A. Στην μικρή αυτή ανεμογεννήτρια, η περιστροφή του πηνίου ανάμεσα στους πόλους του 

μαγνήτη γινόταν με την ενέργεια του ανέμου. Κατά την διάρκεια κάποιας λειτουργίας 

αυτής της γεννήτριας, προσφέρθηκε από τον άνεμο για την περιστροφή της έλικας 

ενέργεια ίση με 40.000.000J(J= Joule). Αν από την ενέργεια αυτή χάθηκαν από 

διάφορες αιτίες τα 3/5 της, να υπολογίσετε πόση από την ενέργεια αυτή αξιοποιήθηκε 

από την γεννήτρια.  

A.     Αφού χάθηκαν τα 3/5 της ενέργειας που προσφέρθηκε, αυτό σημαίνει ότι χάθηκαν:  

40.000.000J *3/5= (8.000.000*3 )J=24.000.000J 

 

Επομένως, από τη γεννήτρια αξιοποιήθηκαν:  

40.000.000J-24.000.000J=16.000.000J 

 

Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να διαβάσετε το εκπληκτικό αυτό βιβλίο. 

Πρόκειται για πραγματική ιστορία! 
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Β. Στη διπλανή εικόνα βλέπετε μια γεννήτρια,  το δυναμό, 

που είναι προσαρμοσμένη στη ρόδα ενός ποδηλάτου. Να 

γράψετε: 1. Ποιο μέρος του δυναμό περιστρέφεται 

εξαιτίας της περιστροφής της ρόδας του ποδηλάτου 

σας και 2. τι παρατηρείτε, όταν περιστρέφετε γρήγορα 

τη ρόδα του ποδηλάτου σας με το δυναμό. 

1. Το μέρος του δυναμό που περιστρέφεται, εξαιτίας της περιστροφής της ρόδας του 

ποδηλάτου είναι ο μόνιμος μαγνήτης. 

 

2. Όταν περιστρέφουμε γρήγορα την ρόδα του ποδηλάτου με το δυναμό, παρατηρούμε ότι η 

λάμπα του ποδηλάτου φωτοβολεί έντονα. 

  

 

                            


