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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Αου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΘΕΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 
ΟΜΑΔΑ Α – ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:........................................................................................ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Για τισ ερωτήςεισ Α1 και Α2 να γράψετε ςτην κόλλα ςασ τον αριθμό τησ ερϊτηςησ και δίπλα 
το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη φράςη που ςυμπληρϊνει ςωςτά την ημιτελή πρόταςη 
 
Α1. Ποςότθτα ιδανικοφ αερίου κερμαίνεται υπό ςτακερι πίεςθ. Επομζνωσ: 
α.  αυξάνεται θ πυκνότθτα του. 
β.  ελαττϊνεται θ μζςθ κινθτικι ενζργεια των μορίων του. 
γ.  θ μεταβολι παριςτάνεται ςε διάγραμμα P–T με ευκεία παράλλθλθ ςτον άξονα των 
πιζςεων. 
δ.  αυξάνεται ο όγκοσ τον οποίο καταλαμβάνει. 
 
Α2. H πίεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ ιδανικοφ αερίου εννεαπλαςιάηεται υπό ςτακερό όγκο .Η 
ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων του αερίου: 
α.  υποτριπλαςιάηεται 
β.  παραμζνει ςτακερι 
γ.  τριπλαςιάηεται 
δ.  εννεαπλαςιάηεται 
 
Α3. Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ αν είναι ςωςτζσ  (Σ) και λανθαςμζνεσ (Λ). 
α. Κατά τθν ιςόκερμθ ςυμπίεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ ιδανικοφ αερίου θ μζςθ κινθτικι 
ενζργεια των μορίων του αυξάνεται. 
β. Οι κροφςεισ των µορίων ενόσ ιδανικοφ αερίου µε τα τοιχϊματα του δοχείου που το 
περιζχει είναι ελαςτικζσ. 
γ. Τα μεγζκθ (πίεςθ - όγκοσ - κερμοκραςία) για οριςμζνθ ποςότθτα  ιδανικοφ αερίου είναι 
ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. 
δ. Κατά τθν ιςόχωρθ κζρμανςθ μιασ οριςμζνθσ ποςότθτασ ιδανικοφ αερίου θ πυκνότθτα 
του ελαττϊνεται. 
ε. Όταν οριςμζνθ ποςότθτα ιδανικοφ αερίου κερμαίνεται υπό ςτακερι πίεςθ μειϊνεται θ 
πυκνότθτα του. 
 
B2. Ο κφλινδροσ του παρακάτω ςχιματοσ χωρίηεται ςε 2 μζρθ με ζμβολο αμελθτζου πάχουσ 
που μπορεί να κινείται χωρίσ τριβζσ. Στα αριςτερό μζροσ του κυλίνδρου περιζχονται n1  mol
 Οξυγόνου (Ο2) με ΜrO2=32g/mol ενϊ ςτο δεξιό μζροσ περιζχονται n2 mol Υδρογόνου (Η2) με
 ΜrH2=2g/mol. Τα δυο διαμερίςματα κρατιοφνται με κάποιο τρόπο ςε διαφορετικζσ 
κερμοκραςίεσ ζτςι ϊςτε θ ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων του Οξυγόνου (υεν1) να είναι θ 
μιςι τθσ αντίςτοιχθσ ενεργοφ ταχφτθτασ των μορίων του Υδρογόνου (υεν2), ενϊ το ζμβολο 



     
  
  
 
 

 
                           

  
  
 
 

 
                              

  
  
   

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ 
Δικαιολογιςτε γιατί 
Θέμα Γ 

  
 

 
 mol ιδανικοφ αερίου (όπου R θ παγκόςμια ςτακερά των ιδανικϊν αερίων ςτο S.I) ζχει 

ςτθν κατάςταςθ 1 όγκο V1=3L και κερμοκραςία κ1=270C και ςυμπιζηεται ιςόκερμα μζχρισ 
ότου ο όγκοσ του ςτθ νζα κατάςταςθ 2 να γίνει 3 φορζσ μικρότεροσ από ότι ςτθ κατάςταςθ 
1. Στθ ςυνζχεια κερμαίνεται υπό ςτακερι πίεςθ μζχρισ ότου ο όγκοσ του επανζλκει ςτθν 
αρχικι του τιμι (κατάςταςθ 3). Τζλοσ το αζριο ψφχεται ιςόχωρα μζχρισ ότου επανζλκει 
ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 
Γ1. Να βρεκεί θ πίεςθ ςτθν κατάςταςθ 2. 

Γ2. Να βρεκεί θ κερμοκραςία ςτθν κατάςταςθ 3. 

Γ3. Να βρεκεί θ % αφξθςθ τθσ μζςθσ κινθτικισ ενζργειασ των μορίων του ιδανικοφ αερίου 

κατά τθ μεταβολι κατάςταςθ 2 → κατάςταςθ 3 

Γ4. Να παραςτακεί γραφικά θ παραπάνω μεταβολι ςε άξονεσ P-V , P-T  

 

Επομζνωσ ο λόγοσ των mol Οξυγόνου (n1) προσ τον αρικμό των mol Υδρογόνου (n2) κα είναι: 
 
  



ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Αου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΘΕΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 
ΟΜΑΔΑ Β – ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:........................................................................................ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Για τισ ερωτήςεισ Α1 και Α2 να γράψετε ςτην κόλλα ςασ τον αριθμό τησ ερϊτηςησ και δίπλα 
το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη φράςη που ςυμπληρϊνει ςωςτά την ημιτελή πρόταςη 
 

Α1. Ποςότθτα ιδανικοφ αερίου βρίςκεται μζςα ςε δοχείο μεταβλθτοφ όγκου. 

Διπλαςιάηουμε τον όγκο του δοχείου με ςτακερι τθ κερμοκραςία. Τότε: 

α.  διπλαςιάηεται και θ πίεςθ του αεριοφ. 

β.  θ πυκνότθτα του αερίου διπλαςιάηεται. 

γ.  θ ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων παραμζνει ςτακερι. 

δ.  το πθλίκο  
 

 
  πριν και μετά τθ μεταβολι ζχει τθν ίδια τιμι. 

 

Α2. H πίεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ ιδανικοφ αερίου υποτετραπλαςιάηεται υπό ςτακερι 

κερμοκραςία. Επομζνωσ θ πυκνότθτα του αερίου: 

α.  υποτετραπλαςιάηεται 

β.  παραμζνει ςτακερι 

γ.  διπλαςιάηεται 

δ.  τετραπλαςιάηεται 

 

Α3. Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ αν είναι ςωςτζσ  (Σ) και λανθαςμζνεσ (Λ). 
 

α. Σε οριςμζνθ ποςότθτα ιδανικοφ αερίου θ παράςταςθ   
   

 
 παραμζνει ςτακερι. 

β. Μεταξφ των μορίων ενόσ ιδανικοφ αερίου δεν εξαςκοφνται δυνάμεισ παρά μόνον κατά 

τισ μεταξφ των ςυγκροφςεισ και κατά τισ ςυγκροφςεισ τουσ με τα τοιχώματα του δοχείου 

μζςα ςτο οποίο περιζχεται το αζριο. 

γ. Κατά τθν ιςοβαρι εκτόνωςθ  μιασ οριςμζνθσ ποςότθτασ ιδανικοφ αερίου, θ πυκνότθτα 

του είναι ανάλογθ με τθ απόλυτο κερμοκραςία του. 

δ. Κατά τθ ιςόκερμθ ςυμπίεςθ ενόσ ιδανικοφ αερίου ζχουμε ελάττωςθ τθσ πυκνότθτασ του. 

ε. Η μζςθ κινθτικι ενζργεια των μορίων οποιουδιποτε ιδανικοφ αερίου ςτθν ίδια 

κερμοκραςία είναι θ ίδια.       

 

B2. Ο κφλινδροσ του παρακάτω ςχιματοσ χωρίηεται ςε 2 μζρθ με ζμβολο αμελθτζου πάχουσ 
που μπορεί να κινείται χωρίσ τριβζσ. Στα αριςτερό μζροσ του κυλίνδρου περιζχονται n1  mol 
Οξυγόνου (Ο2) με ΜrO2=32g/mol ενώ ςτο δεξιό μζροσ ποςότθτα n2 mol Αηώτου (Ν2)  με 
ΜrΝ2=28g/mol. Τα δυο διαμερίςματα κρατιοφνται με κάποιο τρόπο ςε διαφορετικζσ 
κερμοκραςίεσ ζτςι ώςτε θ ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων του Οξυγόνου (υεν1) να είναι 
διπλάςια τθσ αντίςτοιχθσ ενεργοφ ταχφτθτασ των μορίων του Αηώτου (υεν2) , ενώ το ζμβολο 

L1 L2 



ιςορροπεί ώςτε 
  

  
 
 

 
 .  

 
Επομζνωσ ο λόγοσ του αρικμοφ των mol του Οξυγόνου (Ο2)  n1 προσ τον αρικμό των mol του 
Αηώτου (Ν2) n2 κα είναι: 
 

     
  
  
 
 

 
                           

  
  
 
 

 
                              

  
  
   

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ 
Δικαιολογιςτε γιατί 
                                                   

Θέμα Γ 

  
 

 
 mol ιδανικοφ αερίου (όπου R θ παγκόςμια ςτακερά των ιδανικών αερίων ςτο S.I) ζχει 

ςτθν κατάςταςθ 1 όγκο V1=1L και κερμοκραςία κ1=270C και εκτονώνεται υπό ςτακερι 

κερμοκραςία μζχρισ ότου ο όγκοσ του ςτθ νζα κατάςταςθ 2 γίνει 3 φορζσ μεγαλφτεροσ από 

τον όγκο ςτθν κατάςταςθ 1. Στθ ςυνζχεια κερμαίνεται ιςόχωρα μζχρισ ότου το αζριο 

επανζλκει ςτθν αρχικι του πίεςθ (κατάςταςθ 3) και τζλοσ με μια ιςοβαρι ςυμπίεςθ το 

αζριο επανζρχεται ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 

Γ1. Να βρεκεί θ πίεςθ ςτθν κατάςταςθ 2. 

Γ2. Να βρεκεί θ κερμοκραςία ςτθν κατάςταςθ 3. 

Γ3. Να βρεκεί θ % αφξθςθ τθσ μζςθσ κινθτικισ ενζργειασ των μορίων του ιδανικοφ αερίου 

κατά τθ μεταβολι κατάςταςθ 2 → κατάςταςθ 3 

Γ4. Να παραςτακεί γραφικά θ παραπάνω μεταβολι ςε άξονεσ P-V , V-T    














