
 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Αου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΘΕΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 
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  P/V πριν και μετά τθ μεταβολι ζχει τθν ίδια τιμι. 

Μονάδες 5 
Α2. Ποςότθτα ιδανικοφ αερίου κερμαίνεται υπό ςτακερι πίεςθ ςε δοχείο μεταβλθτοφ 
όγκου. Επομζνωσ: 
α. αυξάνεται θ πυκνότθτα του αερίου. 
β. θ μζςθ κινθτικι ενζργεια των μορίων ελαττϊνεται. 
γ. θ μεταβολι παριςτάνεται ςε διάγραμμα  P–T με ευκεία παράλλθλθ ςτον άξονα των 
κερμοκραςιϊν. 
δ. ο όγκοσ τον οποίο καταλαμβάνει το αζριο ελαττϊνεται. 

Μονάδες 5 
Α3. Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ αν είναι ςωςτζσ  (Σ) και λανθαςμζνεσ (Λ). 
α. Κατά τθ ιςόκερμθ ςυμπίεςθ ενόσ αερίου ζχουμε ελάττωςθ τθσ μζςθσ κινθτικισ ενζργειασ 
των μορίων του. 
β. Η μείωςθ του όγκου ενόσ αερίου λόγω αφξθςθσ τθσ πίεςθσ του προκαλεί πάντα αφξθςθ 
τθσ κερμοκραςίασ του αερίου. 
γ. Ο διπλαςιαςμόσ τθσ πυκνότθτασ οριςμζνθσ ποςότθτασ ιδανικοφ αερίου, υπό ςτακερι 
κερμοκραςία οδθγεί ςε διπλαςιαςμό τθσ πίεςθσ του. 
δ. Η ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων οποιουδιποτε ιδανικοφ αερίου ςτθν ίδια κερμοκραςία 
είναι θ ίδια 
ε. όταν ποςότθτα αερίου κερμαίνεται υπό ςτακερι πίεςθ μειϊνεται θ πυκνότθτα του. 

Μονάδες 15 
 ΘΕΜΑ Β 

Οριςμζνθ ποςότθτα ιδανικοφ αερίου βρίςκεται 
μζςα ςε κυλινδρικό δοχείο, όπωσ φαίνεται ςτο 
ςχιμα. Το δοχείο κλείνεται από το ζνα μζροσ του 
με ζμβολο οποίο μπορεί να κινείται ελεφκερο 
χωρίσ τριβζσ.  Το αζριο ζχει αρχικά κερμοκραςία 
κ1=127ºC και το ζμβολο ιςορροπεί ςε απόςταςθ 
L1=30cm από τθ βάςθ του κυλίνδρου. 
Θερμαίνουμε το αζριο πολφ αργά ϊςτε ςυνεχϊσ θ 
πίεςθ του να είναι ίςθ με τθν ατμοςφαιρικι 
(Pατμ=1atm). Αν θ τελικι κερμοκραςία του αερίου 

μετά τθ κζρμανςθ είναι κ2=227ºC,  
1. το ζμβολο μετακινικθκε προσ τα δεξιά κατά:  
α. 7,5 cm  β.15 cm  γ.30 cm  δ.0 cm 
2. ενϊ θ μζςθ κινθτικι ενζργεια των μορίων του αυξικθκε κατά  
α. 50%   β.25%  γ.30%  δ.100% 
 



Επιλζξτε τισ ςωςτζσ απαντιςεισ                                                                           Μονάδες 10 
Δικαιολογιςτε γιατί                                                                                                Μονάδες 15 
 

 

Θζμα Γ 

Οριςμζνθ ποςότθτα n=2/R  (όπου R θ παγκόςμια ςτακερά των ιδανικϊν αερίων ςτο S.I) 
ιδανικοφ αερίου βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ ιςορροπίασ Α όπου ζχει όγκο VA=6L (κατάςταςθ 

Α).Η ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων του αερίου ςτθν κατάςταςθ αυτι είναι   υεν,Α = 300√  
m/s. Το αζριο ψφχεται ιςοβαρϊσ μζχρι τουσ 270C και ο όγκοσ του υποδιπλαςιάηεται. 
(κατάςταςθ Β). Στθ ςυνεχεία κερμαίνεται ιςόχωρα και θ κερμοκραςία του αερίου 
αυξάνεται κατά 9000C.(κατάςταςθ Γ) . Τζλοσ με ςτακερι τθ μζςθ μεταφορικι κινθτικι 
ενζργεια των μορίων του εκτονϊνεται μζχρι τθν κατάςταςθ Δ όπου και αποκτά τον αρχικό 
του όγκο. 
Γ1.  Να υπολογίςετε τισ τιμζσ του όγκου, τθσ πίεςθσ και τθσ κερμοκραςίασ που αντιςτοιχοφν 
ςτισ καταςτάςεισ   Α, Β, Γ, Δ.  

Μονάδες 16   
Γ2.  Να ςχεδιάςετε τισ παραπάνω μεταβολζσ ςε άξονεσ  P – V, V – T . 

Μονάδες 16 
Γ3.  Να υπολογιςκεί θ ενεργόσ ταχφτθτα των μορίων του αερίου ςτθν κατάςταςθ Β και θ % 
αφξθςθ τθσ μζςθσ κινθτικισ ενζργειασ των μορίων του αερίου από τθν κατάςταςθ Α ζωσ 
τθν κατάςταςθ Δ. 

Μονάδες 18 
 








