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1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

 

Α)  Η ύλη μπορεί να βρεθεί σε τρείς φυσικές καταστάσεις, την ……………,  

την ……………. και την …………………. .  

 

Β)  Η φυσική κατάσταση μιας ουσίας δηλώνεται με: (s) όταν είναι στερεή,  

με … όταν είναι υγρή και με (g) όταν είναι ……….  .  

 

Γ)  Οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν  κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα 

υλικό είναι η Πίεση και η ………………. του.  

 

Δ)  Σημείο Τήξεως (Σ.Τ.) ονομάζουμε την θερμοκρασία στην οποία …………… 

ένα στερεό.  

 

Ε)  Σημείο Ζέσεως ή Σημείο Βρασμού (Σ.Ζ.) ονομάζουμε την θερμοκρασία στην 

οποία …………… ένα υγρό.  

 

2. Αντιστοιχίστε κάθε μια από τις διαδικασίες που βρίσκονται στην δεξιά στήλη με 

μια από τις μετατροπές της ύλης που βρίσκονται στην αριστερή στήλη.  

Μετατροπή  Διαδικασία  

1. Στερεό  Αέριο  Α. Εξάχνωση  

2. Αέριο  Στερεό  Β. Βρασμός  

3. Αέριο  Υγρό  Γ. Απόθεση ή  Εξάτμιση  

4. Υγρό  Αέριο  Δ. Τήξη  

5. Υγρό  Στερεό  Ε. Συμπύκνωση  

6. Στερεό  Υγρό  ΣΤ. Πήξη  

 



 

 

 

3. Να αντιστοιχίσετε κάθε μια από τις καταστάσεις της ύλης με τα χαρακτηριστικά 

της.  

Κατάσταση  Χαρακτηριστικά  

1. Στερεά  Α) Συγκεκριμένος όγκος, και σχήμα που 

μεταβάλλεται.  

2. Υγρή  Β) Όγκος και σχήμα που μεταβάλλονται.  

3. Αέρια  Γ) Συγκεκριμένος όγκος και συγκεκριμένο 

σχήμα.  

 

 

4. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

 

Ουσία  Σημείο Τήξης σε 

°C 

Σημείο Βρασμού 

σε °C 

Κατάσταση σε 

θερμοκρασία 

δωματίου (25 °C) 

-Είναι Στερεό, 

Υγρό ή Αέριο ; - 

A 50 900  

Β -6 45  

Γ 112 950  

 

5. Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών είναι οι εξής  ׃

Χρώμα, Οσμή, Γεύση, Πυκνότητα, Θερμική αγωγιμότητα, Ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, Ελαστικότητα, Σκληρότητα, Ευθραυστότητα.  

Ποιες από τις παραπάνω ιδιότητες αξιοποιούνται για κάθε ένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα και γιατί;  

 

Α) Οδοντογλυφίδα,  

Β) Τζάμια που βάζουμε στα παράθυρα του σπιτιού μας,  

Γ) Το καλώδιο μιας ηλεκτρικής συσκευής.  

 

 

  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


