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ÖÅ1: ÔÏ ÈÅÑÌÏÌÅÔÑÏ

ÐïëëÝò öïñÝò åêôéìÜìå ôç èåñìïêñáóßá ìå ôéò áéóèÞóåéò ìáò. ÁêïõìðÜìå êÜðïéïí óôï ìÝôùðï, ãéá íá
êáôáëÜâïõìå áí Ý÷åé ðõñåôü. ÐëçóéÜæïõìå ôá ÷Ýñéá óôï öïýñíï, ãéá íá êáôáëÜâïõìå áí ëåéôïõñãåß. Áðü
ôï ÷ñþìá åíüò ìåôÜëëïõ ìðïñïýìå êÜðïéåò öïñÝò íá êáôáëÜâïõìå áí åßíáé ðïëý æåóôü. 
Åßíáé üìùò ç åíôýðùóç ðïõ ó÷çìáôßæïõìå ðÜíôá óùóôÞ;

ÃÝìéóå ôñåéò ëåêÜíåò ìå íåñü. Óôçí ðñþôç âÜëå êñýï, óôç äåýôåñç ÷ëéáñü êáé óôçí ôñßôç æåóôü íåñü.
ÂÜëå ôï Ýíá óïõ ÷Ýñé óôç ëåêÜíç ìå ôï êñýï êáé ôï Üëëï ó’ áõôÞ ìå ôï æåóôü íåñü. ÌåôÜ áðü ëßãï âýèéóå
êáé ôá äýï ÷Ýñéá óïõ óôç ëåêÜíç ìå ôï ÷ëéáñü íåñü. Ôé ðáñáôçñåßò;

æåóôü æåóôü÷ëéáñüêñýïêñýï ÷ëéáñü
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Γραφομηχανή
1 ώρα



ÂÜëå ìåñéêÜ ðáãÜêéá óå Ýíá äï÷åßï ìå ëßãï íåñü. ÁíáêÜôåøå êáëÜ ìå Ýíá
ìïëýâé. Áí ëéþóïõí üëá ôá ðáãÜêéá, ðñüóèåóå ìåñéêÜ áêüìç, þóôå íá
õðÜñ÷ïõí óôï ðïôÞñé óõã÷ñüíùò ðáãÜêéá êáé íåñü. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôï
èåñìüìåôñï, ìÝôñçóå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ ðÜãïõ ðïõ ëéþíåé.

Ãéá íá ìåôñÞóïõìå ôç èåñìïêñáóßá ìå áêñßâåéá, ÷ñçóéìïðïéïýìå
åéäéêÜ üñãáíá, ôá èåñìüìåôñá. Óôéò åéêüíåò âëÝðåéò Ýíá ãíþñéìï
ôýðï èåñìïìÝôñùí, óôá ïðïßá ç Ýíäåéîç äßíåôáé áðü êÜðïéï õãñü.
ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìå õäñÜñãõñï Þ ÷ñùìáôéóìÝíï ïéíüðíåõìá.
Ôá èåñìüìåôñá õäñáñãýñïõ êáé ôá èåñìüìåôñá ïéíïðíåýìáôïò
ìðïñåß íá ðåñéÝ÷ïõí äéáöïñåôéêü õãñü êáé íá Ý÷ïõí äéáöïñåôéêü
ó÷Þìá, Ý÷ïõí üìùò üëá:
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.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðÝñáóìá

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Με το χέρι που είχα στο ζεστό νερό αισθάνθηκα το χλιαρό νερό κρύο, ενώ με τοχέρι που είχα στο κρύο νερό αισθάνθηκα το χλιαρό νερό ζεστό.

theo
Γραφομηχανή
Η εκτίμηση της θερμοκρασίας με την αίσθηση της αφής δεν είναι ακριβής.

theo
Γραφομηχανή
μικρό δοχείο με υγρόλεπτό σωληνάκικλίμακα

theo
Γραφομηχανή
  θερμόμετρο υδραργύρου                                     θερμόμετρο οινοπνεύματος



Ìå ôç âïÞèåéá ôçò äáóêÜëáò Þ ôïõ äáóêÜëïõ óïõ óõìðëÞñùóå ôçí
êëßìáêá Celsius óôï èåñìüìåôñï. 
Ôé èåñìïêñáóßá äåß÷íåé ôï èåñìüìåôñï óôï óêßôóï; _____ïC.
Ìðïñåßò ôþñá íá ðåñéãñÜøåéò ìå ëßãá ëüãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï
åñãÜóôçêå ï Celsius;
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Èåñìïêñáóßá 
óôçí ïðïßá 
âñÜæåé ôï íåñü

Èåñìïêñáóßá 
óôçí ïðïßá 
ëéþíåé ï ðÜãïò

Ç äáóêÜëá Þ ï äÜóêáëüò óïõ âñÜæåé íåñü óå Ýíá äï÷åßï. Ìå Ýíá
èåñìüìåôñï ìåôñÜ ôç èåñìïêñáóßá ôïõ íåñïý ðïõ âñÜæåé. 

.ÐáñáôÞñçóç
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ÓõìðÝñáóìá

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  
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theo
Γραφομηχανή
Η θερμοκρασία του πάγου που λιώνει είναι Οο C.

theo
Γραφομηχανή
Η θερμοκρασία που μετρήσαμε είναι 102ο C.

theo
Γραφομηχανή
10

theo
Γραφομηχανή
Ο Celsius τοποθέτησε ένα θερμόμετρο σε ένα δοχείο με καθαρό νερό και παγάκια. Στο σημείο που ήταν η στάθμη του υγρού στο θερμόμετρο σημείωσε τον αριθμό 0. Στη συνέχεια, τοποθέτησε το θερμόμετρο σε ένα δοχείο με νερό που έβραζε και σημείωσε τον αριθμό 100. Μετά χώρισε το διάστημα από το 0 έως το 100 σε 100 ίσα μέρη και ονόμασε κάθε μέρος 1 βαθμό. 



ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñïýìå íá åêôéìÞóïõìå ìå ôéò áéóèÞóåéò ìáò ôç èåñìïêñáóßá,
Ýóôù êáé ìå ìéêñÞ áêñßâåéá, óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò; Ìðïñåßò íá
åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ óïõ;

2. Óôá èåñìüìåôñá ôçò öùôïãñáößáò ç óôÜèìç ôïõ õãñïý äåí åßíáé
óôï ßäéï ýøïò. Äåß÷íïõí ôá èåñìüìåôñá äéáöïñåôéêÞ
èåñìïêñáóßá; Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ óïõ;

3. O ÃéÜííçò êáé ï Íßêïò èÝëïõí íá ìåôñÞóïõí ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
åäÜöïõò. Ðïéïò áðü ôïõò äýï åñãÜæåôáé ëáíèáóìÝíá; Ðïéï åßíáé
ôï ëÜèïò ðïõ êÜíåé;

ÃéÜííçò Íßêïò
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theo
Γραφομηχανή
Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη θερμοκρασία μετις αισθήσεις μας. Είναι επικίνδυνο να αγγίζουμεαντικείμενα, που έχουν πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλήθερμοκρασία.

theo
Γραφομηχανή
Όλα τα θερμόμετρα δείχνουν 37ο C. Η κλίμακα τωνθερμομέτρων είναι διαφορετική. Σημασία έχει σεποιον αριθμό βρίσκεται η στάθμη του υγρού καιόχι σε ποιο ύψος.

theo
Γραφομηχανή
Ο Γιάννης εργάζεται λανθασμένα. Το μικρό δοχείομε το υγρό πρέπει να καλύπτεται τελείως από το χώμα.




