
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ  1ο  

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

1. Η θερμοκρασία στο S

α) βαθμούς Κελσίου 

β) βαθμούς Φαρενάιτ 

γ) βαθμούς Τζάουλ 

δ) βαθμούς Κέλβιν 

 

2. Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει θερμοκρασία 

ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος του αερίου, τότε η

α) Παραμένει σταθερή

β) Διπλασιάζεται 

γ) Τετραπλασιάζεται 

δ) Υποδιπλασιάζεται 

 

3. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων ενός ιδανικού αερίου εξαρτάται:

α) Από την μάζα των μορίων και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου

β) Μόνο από την μάζα των μορίων του αερίου

γ) Μόνο από την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

 

4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι 

λανθασμένες: 

α) Υπάρχει όριο στην κατώτατη θερμοκ

επιτύχουμε πειραματικά

β) Ιδανικά είναι τα αέρια που υπακούουν στην καταστατική εξίσωση 

PV=nRT 
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Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

S.I μετριέται σε: 

 

Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει θερμοκρασία T. Αν διπλασιαστούν  

ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος του αερίου, τότε η θερμοκρασία του:

Παραμένει σταθερή 

 

 

ενέργεια των μορίων ενός ιδανικού αερίου εξαρτάται:

Από την μάζα των μορίων και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου

Μόνο από την μάζα των μορίων του αερίου 

Μόνο από την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου 

Τίποτα από τα παραπάνω 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι 

Υπάρχει όριο στην κατώτατη θερμοκρασία που μπορούμε να 

επιτύχουμε πειραματικά 

Ιδανικά είναι τα αέρια που υπακούουν στην καταστατική εξίσωση 
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Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 

                               

Μονάδες 5 

. Αν διπλασιαστούν  

θερμοκρασία του: 

                                                                                                  

Μονάδες 5 

ενέργεια των μορίων ενός ιδανικού αερίου εξαρτάται: 

Από την μάζα των μορίων και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου 

                               

Μονάδες  5 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι 

ρασία που μπορούμε να 

Ιδανικά είναι τα αέρια που υπακούουν στην καταστατική εξίσωση 



γ) Σε μία ισόχωρη μεταβολή ισχύει ο νόμος του Boyle 

δ) Η πίεση ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του  

ε) Σύμφωνα με τον νόμο Charles όταν V=σταθ τότε PV=σταθ 

                               

Μονάδες  5 

 

5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 

λανθασμένες. 

α) Η ενεργός ταχύτητα και η μέση ταχύτητα ταυτίζονται 

β) Η ενεργός ταχύτητα αυξάνεται όταν ελαττώνεται η θερμοκρασία 

γ) Η ποσότητα 3κΤ/2 εκφράζει τη μέση κινητική ενέργεια 3/2 μορίων του 

αερίου 

δ) Η μέση ολική κινητική ενέργεια των μορίων ενός ιδανικού αερίου 

δίνεται από τη σχέση  Ν(3κΤ/2) όπου Ν ο αριθμός των μορίων του αερίου. 

                               

Μονάδες  5          

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α. Ποιες είναι οι βασικές παραδοχές της κινητικής θεωρίας των ιδανικών 

αερίων 

Μονάδες  5 

 

Β.  Αποδείξτε ότι δύο ισόθερμες καμπύλες (T1 , T2 ) ενός ιδανικού αερίου , 

δεν είναι δυνατόν να τέμνονται. 

Μονάδες 8 

 

Γ.  Σε δυο όμοια δοχεία υπάρχουν ίσες ποσότητες από το ίδιο ιδανικό 

αέριο. Τα δυο αέρια υφίστανται ισοβαρής μεταβολές με πίεση p1 και p2. Οι 

μεταβολές αυτές φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Αν p1>p2 

αντιστοιχίστε στην κάθε καμπύλη την αντίστοιχη πίεση. Δικαιολογήστε 

την απάντηση σας.                                                               
 

 

 

Μονάδες  12 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο  

Α. Σε ένα δοχείο όγκου V=2L υπάρχουν  n=2mol H2, που το θεωρούμε 

ιδανικό αέριο, σε πίεση p=4*105 N/m2. 

α) Να βρείτε τον αριθμό N των μορίων του αερίου.  

β) συνολική μάζα mολ  

γ) τη μάζα m του κάθε μορίου. 

Δίνονται: ΝΑ=6*1023 μόρια/mol, M (H2)=2*10-3 Kg/mol. 

                               

Μονάδες  6 

 

Β. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου έχει σε θερμοκρασία Τ1=400Κ και σε 

πίεση p1=2*105 N/m2 πυκνότητα ρ1=2,4 Kg/m3. Να βρείτε την ενεργό 

ταχύτητα uεν των μορίων του αερίου στη θερμοκρασία Τ1=400Κ καθώς και 

στη θερμοκρασία Τ2=800Κ. 

Μονάδες  14 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ποσότητα ιδανικού αερίου ίση με n=10/R  mol βρίσκεται αρχικά στην 

κατάσταση Α με πίεση PA=2*105 N/m2 και θερμοκρασία ΤΑ=500Κ. Το αέριο 

μεταβαίνει με σταθερή θερμοκρασία στη κατάσταση Β, όπου η πίεση είναι 

pB=4*105N/m2. Στη συνέχεια, με σταθερό όγκο, ψύχεται μέχρι την 

κατάσταση Γ, όπου ΤΓ=300Κ. 

α) Να υπολογίσετε τον αρχικό όγκο VA του αερίου. 

β) Να βρείτε την τελική πίεση pΓ του αερίου και να παραστήσετε τις 

μεταβολές σε διαγράμματα p-V, p-T, V-T. 

Μονάδες  30 

 

 

 

 

Καλή  επιτυχία!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


