
 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
3 – 11 - 2013 

 

ΘΕΜΑ 1ο        (Μονάδες 25) 

 

1. Η αντιστρεπτή θερµοδυναµική µεταβολή ΑΒ που παρουσιάζεται στο διάγραµµα πίεσης 
– όγκου  του σχήµατος περιγράφει:  

α. ισόθερµη εκτόνωση.  

β. ισόχωρη ψύξη.  

γ. ισοβαρή συµπίεση.  

δ. ισόχωρη θέρµανση. 

 (Μονάδες 5) 

 

2.  Το έργο ενός αερίου είναι : 
α. θετικό, αν το αέριο συµπιέζεται. 

β. θετικό, σε κάθε αντιστρεπτή µεταβολή του αερίου. 

γ. αρνητικό, σε κάθε µη αντιστρεπτή µεταβολή. 

δ. θετικό, αν το αέριο εκτονώνεται. 

(Μονάδες 5) 

 

3.  Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαµβάνει όγκο V. ∆ιπλασιάζουµε την πίεση 
του αερίου και ταυτόχρονα τετραπλασιάζουµε την απόλυτη θερµοκρασία του. Ο όγκος του 

αερίου γίνεται: 
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(Μονάδες 5) 
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4. Σε µια ισόχωρη αντιστρεπτή ψύξη ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου ισχύει: 
α. Q = 0,  ∆U > 0  και  W > 0. 

β. Q < 0,  ∆U < 0  και  W = 0. 

γ. Q > 0,  ∆U = 0  και  W < 0. 

δ. Q > 0,  ∆U > 0  και  W = 0. 

 (Μονάδες 5) 

 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη 
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. 

α. Αν ο όγκος του αερίου δε µεταβάλλεται, το έργο του αερίου είναι µηδέν. 
β. Το απόλυτο µηδέν αντιστοιχεί σε θερµοκρασία - 273 Κ. 

γ. Ένα ιδανικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας, όταν η πίε-
σή του, η πυκνότητα d και η θερµοκρασία του Τ έχουν την ίδια τιµή σε όλη την έκταση 

του αερίου. 

δ. Μια µη αντιστρεπτή µεταβολή παριστάνεται γραφικά σε άξονες p - V µε µια συνεχή 

γραµµή. 

ε. Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία τα µόρια του αερίου συµπεριφέρονται ως µικροσ-

κοπικές απόλυτα ελαστικές σφαίρες. 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ 2ο         (Μονάδες 25) 

 

1. Σ το διπλανό διάγραµµα απεικονίζονται δύο ισόθερµες µεταβολές διαφορετικής ποσό-
τητας του ίδιου ιδανικού αερίου στην ίδια απόλυτη θερµοκ-

ρασία T. 

Α. Για τον αριθµό των moles n1 και n2 του αερίου στις 

δύο ισόθερµες µεταβολές ισχύει: 

α. n1 = n2                   β. n1 > n2                   γ. n1 <  n2        

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολο-

γήσετε. 

(Μονάδες 1 + 4) 

B. Για τη µέση κινητική ενέργεια 1K  και 2K  των µορίων του αερίου στις δύο ισόθερµες 

µεταβολές ισχύει: 

α. 1K  = 2K                 β. 1K   > 2K                 γ.  1K  < 2K   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.     

 (Μονάδες 1 + 3) 

 

 



2. Ιδανικό µονατοµικό αέριο συµπιέζεται ισόθερµα στο µισό του αρχικού του όγκου.  
Α. Η πίεση του αερίου: 

α. διπλασιάζεται.              β. υποδιπλασιάζεται.              γ. παραµένει σταθερή.  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 2 + 3) 

Β. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου:  

α. διπλασιάζεται                β. υποδιπλασιάζεται              γ. παραµένει σταθερή. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 2 + 3) 

 

3. Να αποδείξετε τη σχέση: U = 3
2
 n R T η οποία δίνει την εσωτερική ενέργεια µιας πο-

σότητας µονοατοµικού ιδανικού αερίου. 

(Μονάδες 6) 

 

ΘΕΜΑ 3ο         (Μονάδες 25) 

 

Κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο µε εµβαδόν διατοµής Α = 0,01 m2 κλείνεται στο πάνω 

µέρος του µε έµβολο βάρους w = 200 Ν, το οποίο µπορεί να µετακι-

νείται ελεύθερα χωρίς τριβές. Στο δοχείο περιέχονται n = 
3

R
 mol ι-

δανικού αερίου σε θερµοκρασία θ = 127οC και το έµβολο ισορροπεί σε 

ύψος h πάνω από τη βάση του κυλίνδρου. 

Α. α. Να υπολογίσετε την πίεση του αερίου.   

(Μονάδες 8) 

β. Να υπολογίσετε το ύψος h του εµβόλου.  

(Μονάδες 8) 

Β. Κάποια στιγµή το αέριο ψύχεται πολύ αργά στους - 73 οC µε αποτέλεσµα το έµβο-

λο να µετακινηθεί και να ισορροπήσει σε νέα θέση. Να υπολογίσετε πόσο µετακινή-

θηκε το έµβολο. 

∆ίνεται: patm = 10
5 N/m2. 

(Μονάδες 9) 
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ΘΕΜΑ 4ο         (Μονάδες 25) 
 

Μια ποσότητα n = 
2

R
 mol ιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσµια σταθερά των ιδανι-

κών αερίων σε  
J

mol  K
) βρίσκονται σε θερµοκρασία θΑ = 27

0C και πίεση PΑ = 10
5 N/m2, 

(κατάσταση Α). Το αέριο υπόκειται στις παρακάτω διαδοχικές µεταβολές: 

Α → Β : ισόχωρη θέρµανση µέχρι η θερµοκρασία του να γίνει ίση µε θΒ = 177
0C.  

Β → Γ : ισόθερµη εκτόνωση µέχρι υποδιπλασιασµού της πίεσης.  

Γ → ∆ : ισοβαρή συµπίεση µέχρι να αποκτήσει την αρχική του θερµοκρασία.  

∆ → Α: ισόθερµη συµπίεση µέχρι την αρχική του κατάσταση. 

α. Να γράψετε τους νόµους που ισχύουν στις παραπάνω µεταβολές. 

(Μονάδες 4) 

β. Να υπολογίσετε τις τιµές του όγκου, της πίεσης και της θερµοκρασίας για κάθε 

κατάσταση Α, Β, Γ, ∆. 

(Μονάδες 6) 

γ. Να απεικονίσετε τις µεταβολές αυτές σε διαγράµµατα p - V, V - Τ και p - Τ.  

(Μονάδες 5) 

δ. Να υπολογίσετε το πηλίκο (A)

(∆)

εν

εν

υ

υ
 ,των ενεργών ταχυτήτων των µορίων του αερίου 

στις καταστάσεις Α και ∆.  

(Μονάδες 5) 

ε. Να υπολογίσετε το πηλίκο Γ

∆

Κ

Κ
, των µέσων κινητικών ενεργειών των µορίων του 

αερίου στις καταστάσεις Γ και ∆.  

(Μονάδες 5) 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


