
4η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης Δημοτικού – ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.Α΄ 

Η 4η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης Δημοτικού για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ θα διεξαχθεί την Κυριακή 

07/06/2015. Η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού είναι διάρκειας μιας 

ώρας (10:00- 11:00). Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, κ. Στέλλα Κουρουζίδου. 

 Η ύλη βασίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων.  

 Τα εξεταστικά δοκίμια για κάθε τάξη θα είναι ξεχωριστά.  

 Τα δοκίμια είναι τύπου πολλαπλής επιλογής. 

 Οι χώροι πραγματοποίησης ανά επαρχία της Ολυμπιάδας είναι οι κάτωθι: Λευκωσία: Λύκειο 

Αποστόλου Βαρνάβα, Λεμεσός: Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, Λάρνακα: Παγκύπριο Λύκειο, Αμμόχωστος: 

Λύκειο Παραλιμνίου, Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ 

Όλοι οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €10, ως 

δικαίωμα συμμετοχής. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με έναν από τους 

παρακάτω τρόπους: 

1. Μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος της JCC (link στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Φ.)ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ.    2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΦ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ekf.org.cy Υπάρχουν προηγούμενα δοκίμια και 

λύσεις για εξάσκηση 

 

Εξεταστέα Ύλη: Γ' Τάξη Δημοτικού 

1. Ζωντανοί Οργανισμοί - Φυτά (Από Φυσικές 

Επιστήμες και Τεχνολογία) 

 Κύκλος ζωής των φυτών 

 Αναπαραγωγή 

 Η σημασία των φυτών 

2. Το σώμα και η υγεία μας (Από Φυσικές 

Επιστήμες και Τεχνολογία) 

 Εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου 

σώματος 

3. Ενέργεια (Από Φυσικές Επιστήμες και 

Τεχνολογία) 

 Μαθαίνω για τα θερμόμετρα 

4. Ήχος (Από Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία) 

 Ηχητικές πηγές και διάκριση των ήχων 

ανάλογα με την ένταση και τη χροιά 

 Διάδοση ήχων στα στερεά, υγρά και 

αέρια 

 Ηχορύπανση και προστασία 

5. Ύλη (Από Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία) 

 Ο κύκλος του νερού 

 Οι αλλαγές του νερού (εξάτμιση - 

βρασμός - συμπύκνωση - στερεοποίηση) 

 Τήξη και Πήξη 

 Σώματα που επιπλέουν ή βυθίζονται 

6. Δυνάμεις - Κινήσεις - Απλές Μηχανές - 

Εργαλεία - Κατασκευές (Από Φυσικές Επιστήμες 

και Τεχνολογία) 

 Τραβώ και σπρώχνω 

 Δυνάμεις και αλλαγές στην κίνηση 

 Δυνάμεις που ασκεί ο αέρας όταν φυσάει 

 Μαγνήτες 

 Προσανατολισμός του μαγνήτη - Πυξίδα 

7. Ουρανός και Γη (Από Φυσικές Επιστήμες και 

Τεχνολογία) 

 Καιρός και βασικά μετεωρολογικά 

φαινόμενα 

 Παρατηρούμε τον καιρό 

 Οι κινήσεις της γης: Μέρα και νύχτα - 

Εποχές 

8. Ζώα του τόπου μας (Από Πρώτα Βήματα στην 

Επιστήμη) 

 Προστατευόμενα ζώα του τόπου μας 

9. Οικολογία και ζωή (Από Πρώτα Βήματα στην 

Επιστήμη) 

 Οι ανάγκες των ζωντανών 

 Αλυσίδες και πλέγματα τροφής 

 Πυραμίδες τροφής 

 Ρύπανση και προστασία του 

περιβάλλοντος 

http://www.ekf.org.cy/

