
 
 

                              

                                                                                               Σχολικό έτος 2013-2014 

                                                            

                                                                Γραπτές Πρoαγωγικές Εξετάσεις Περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 

 

                                                                                      Καρδίτσα   3/6/2014 

 

                                                               Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Κατεύθυνσης 

                                                                                                

                                                                        Τάξη: Β 

 

Ονοματεπώνυμο Μαθήτριας/τή: …………………………………………………………………. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ  1
ο 

Να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου V. Το αέριο το ψύχουμε μέχρις ότου η απόλυτη 

θερμοκρασία του υποτριπλασιαστεί. Τότε η πίεση του P θα : 

α) τριπλασιαστεί.   β) μείνει σταθερή. 

γ) υποτριπλασιαστεί.              δ) τετραπλασιαστεί.  (Μον. 5) 

2. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε μια ισόθερμη μεταβολή; 

 
 

  

                         (Μον. 5) 

3. Ιδανικό αέριο απορροφά από το περιβάλλον θερμότητα J800Q   και η εσωτερική του ενέργεια 

αυξάνεται κατά 250 J. Κατά την εκτόνωσή του το αέριο παράγει έργο ίσο με  

         α)   1050 J        β)  250 J        γ)  800  J        δ)  550  J  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  (Μον. 5).  

4.   Ιδανικό μονοατομικό αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου. Η πίεση του 

αερίου : 

 α) διπλασιάζεται   β) υποδιπλασιάζεται 

 γ) παραμένει σταθερή.              δ) τετραπλασιάζεται.               (Μον. 5) 

5. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις : 

α. Στην ισόχωρη θέρμανση, η θερμότητα που απορροφά το αέριο είναι ίση με τη μεταβολή στην 

εσωτερική του ενέργεια. 

β. Σύμφωνα με τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από τα 

ψυχρότερα προς τα θερμότερα σώματα χωρίς τη δαπάνη ενέργειας. 

γ. Στην ισόθερμη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερμότητα που απορροφά το αέριο 

μετατρέπεται εξ’ ολοκλήρου σε μηχανικό έργο. 

δ. Η απόδοση της μηχανής Carnot εξαρτάται μόνο από τις θερμοκρασίες των δεξαμενών υψηλής 

και χαμηλής θερμοκρασίας. 

ε. Φορτισμένο σωματίδιο αμελητέου βάρους εκτοξεύεται με ταχύτητα 


υ  κάθετα προς τις 

δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Η κίνησή του εντός του πεδίου είναι 

ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.                      (Μον. 5) 
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ΘΕΜΑ  2
ο 

1. Αν σε μια μηχανή Carnot διπλασιάσουμε ταυτόχρονα τις θερμοκρασίες της θερμής και της ψυχρής 

δεξαμενής θερμότητας, τότε ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής: 

α. διπλασιάζεται     β. παραμένει ίδιος           γ. υποδιπλασιάζεται. 

 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.            (Μον. 2+6) 

 

2. Δύο φορτισμένα σωματίδια 1Σ  και 2Σ  με μάζες 21 m2m   και φορτία 1q  και 2q  αντίστοιχα, έχουν 

ίσες ταχύτητες και μπαίνουν σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Αν η 

ακτίνα περιστροφής του σωματιδίου 1Σ  είναι ίση με την ακτίνα περιστροφής του σωματιδίου 2Σ  

τότε για τα φορτία 1q  και 2q  ισχύει : 

α. 21 qq  .  β. 21 q2q  .  γ. 
2

q
q 2

1  . 

 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (Μον. 2+7) 

 

3.   Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου  όταν διαρρέεται από ρεύμα  

έντασης  I = 2 A  είναι  8 J . Αν η ένταση που διαρρέει το πηνίο γίνει Ι = 6 Α τότε η ενέργεια του  θα 

είναι α.  16 J     β.  24 J       γ..72 J . δ.64 J    Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                 (Μον. 2+6) 

 

 

ΘΕΜΑ  3
ο 

Εναλλασσόμενη τάση της μορφής    .I.S100πtημ2 100υ   εφαρμόζεται στα άκρα αντιστάτη με 

αντίσταση Ω20R  . Να υπολογίσετε : 

α. τη συχνότητα της τάσης αυτής. 

β. τη μέση ισχύ που μεταβιβάζεται στον αντιστάτη. 

γ. το ποσό θερμότητας που αποδίδει ο αντιστάτης στο περιβάλλον σε χρόνο s10tΔ  . 

δ  Να κάνετε τα διαγράμματα στιγμιαίας τάσης –χρόνου και στιγμιαίας έντασης –χρόνου   για χρονικό 

διάστημα 1/25 s      (Μον. 4+5+7+9) 

ΘΕΜΑ  4
ο 

Μια ποσότητα n=2/R mole μονατομικού ιδανικού αερίου ξεκινά από την κατάσταση θερμοδυναμικής  

ισορροπίας Α  

 με πίεση  PA =2 atm  και όγκο VA= 4 L και εκτελεί τις εξής μεταβολές: 

ΑΒ : Ισόχωρη θέρμανση μέχρι να διπλασιασθεί η   πίεσή  του και   ΒΓ  : Iσοβαρή εκτόνωση  μέχρι να 

διπλασιασθεί ο όγκος  του    

   Α) Να κάνετε τα διαγράμματα     P – V  ,  V – T       

   Β) Να  βρείτε  το έργο  σε καθεμιά από τις δυο μεταβολές                                 

   Γ)  Να  βρείτε  τη  μεταβολή της εσωτερικής  ενέργειας  σε καθεμιά από τις δυο μεταβολές        

   Δ)  Να  βρείτε  το  ποσό  της θερμότητας  που ανταλλάσσει το αέριο  με το περιβάλλον σε καθεμιά από 

τις δυο μεταβολές     (ΜΟΝ 7+6+ 6+6 ). 

    Για το αέριο   ισχύει  CV = 3R/2 , 1atm= 10
5
 N/m

2 
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