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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  
ΦΥΣΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ  (6) 
ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα αντι-
στοιχεί σε µια ισόθερµη µεταβολή ; 

Μονάδες 5 

1.2 Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού 
όγκου V. Το αέριο το ψύχουµε µέχρις ότου η 
απόλυτη θερµοκρασία του υποδιπλασιαστεί . 

 Τότε η πίεση του P θα 
α) διπλασιαστεί . 
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β) µείνει σταθερή . 
γ) υποδιπλασιαστεί . 
δ) τετραπλασιαστεί . 

Μονάδες 5 
1.3 Σε µια αδιαβατική µεταβολή ενός ιδανικού 

αερίου το ποσό θερµότητας που το αέριο 
ανταλλάσσει µε το περιβάλλον είναι 
α) θετικό . 
β) αρνητικό . 
γ) µηδέν . 
δ) άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό ανάλογα 

µε το αν το αέριο συµπιέζεται ή εκτονώνεται . 
Μονάδες 5 

1.4 Ηλεκτρικό φορτίο Q περικλείεται από µια 
κλειστή επιφάνεια . Η ηλεκτρική ροή που 
διέρχεται από την επιφάνεια εξαρτάται από : 

α) το εµβαδόν της επιφάνειας . 

β) τη θέση του φορτίου µέσα στο χώρο που 
περικλείεται από την επιφάνεια . 

γ) την τιµή του ηλεκτρικού φορτίου . 
δ) το σχήµα της επιφάνειας . 

Μονάδες 5 

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό 
της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό 
µέγεθος . 
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Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α) Ηλεκτρική ροή (Φ) 

β) ∆ιαφορά δυναµικού (V) 

γ) Έργο (W) 

δ) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (E) 

ε) Ειδική θερµότητα (C) 

1. J  /mol ·K 

2. N /Cb 

3. J 

4. V 

5. Atm 

6. Ν·m2/Cb 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Τρεις µαθητές συζητούν µεταξύ τους. Ο καθένας  
υποστηρίζει ότι γνωρίζει τον τρόπο θέρµανσης 
ιδανικού αερίου χωρίς προσφορά θερµότητας. Ο 
πρώτος ισχυρίζεται ότι αυτό επιτυγχάνεται µε 
ισόθερµη συµπίεση, ο δεύτερος µε ισοβαρή 
εκτόνωση και ο τρίτος µε αδιαβατική συµπίεση. 

 α) Ποιος έχει δίκιο; Μονάδες 3 

 β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 7 

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
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 Ιδανικό αέριο απορροφά από το περιβάλλον θερµότητα 
Q = 800 J  και η εσωτερική του ενέργεια αυξάνεται 
κατά 300 J .  Κατά την εκτόνωσή του το αέριο παράγει 
έργο ίσο µε  

 α) 1100 J   β) 500 J  γ) 800  J  δ) 300  J 
Μονάδες 7 

2.3 Τρία ίσα σηµειακά θετικά ηλεκτρικά φορτία q 
περικλείονται από επιφάνειες σχήµατος 
σφαίρας, κύβου και κυλίνδρου όπως στο σχήµα . 

 α) Οι εντάσεις των ηλεκτρικών πεδίων που 
δηµιουργούν τα φορτία q στα σηµεία Α, Β 
και Γ των επιφανειών , συγκρινόµενες µεταξύ 
τους είναι :  

  Ι. ΕΑ > ΕΒ > ΕΓ 

  ΙΙ. ΕΑ < ΕΒ < ΕΓ 

  ΙΙΙ. ΕΓ > ΕΑ > ΕΒ 

  ΙV. ΕΑ = ΕΒ = ΕΓ  Μονάδες 3 

 β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Στις κορυφές Β και Γ ορθογωνίου 
ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ µε 

90Â =  βρίσκονται ακίνητα 

σηµειακά φορτία QB = 2 ·  10-8Cb 

και QΓ = 5 ·  10-8Cb .  

 

Αν ΑΒ = ΑΓ = 5 cm,  να υπολογίσετε  

α) τη δυναµική ενέργεια του συστήµατος 
Μονάδες 8 

β) το δυναµικό στο σηµείο Α Μονάδες 8 

γ. το έργο που απαιτείται για τη µεταφορά ενός 
σηµειακού ηλεκτρικού φορτίου q = 2 µCb από το 
άπειρο στο σηµείο Α . Μονάδες 9 

∆ίνεται : 2

2
9

ηλ
Cb
mΝ109K ⋅

⋅=  

ΘΕΜΑ 4ο 

Ιδανικό αέριο αρχικά βρίσκεται στη θερµοδυναµική  
κατάσταση Α(P0, V0, T0) και στη συνέχεια ακολουθεί 
τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές : 
1. Ισόχωρη θέρµανση από την κατάσταση Α στην 
κατάσταση Β(2 P0, VΒ, TΒ). 
2. Ισοβαρή συµπίεση από την κατάσταση Β στην 

κατάσταση Γ(PΓ, V0/4, TΓ). 
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3. Ισόχωρη ψύξη από την κατάσταση Γ στην 
κατάσταση ∆(P0, V∆, T∆). 
4. Ισοβαρή εκτόνωση από την κατάσταση ∆ στην 
κατάσταση Α . 
α) Να παραστήσετε γραφικά σε διάγραµµα P-V τις 

παραπάνω µεταβολές . Μονάδες 5 

β) Να προσδιορίσετε τις τιµές VB, TB, PΓ, ΤΓ, V∆, Τ∆ 
σε συνάρτηση µε τις αρχικές τιµές V0, T0, P0. 

Μονάδες 6 

γ) Να υπολογίσετε το έργο σε καθεµιά από τις 
παραπάνω µεταβολές .  Μονάδες 8 

δ) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο που 
παράγεται ή καταναλώνεται κατά την παρα-
πάνω κυκλική µεταβολή . Μονάδες 6 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζόµενους) 
1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα) .  Τα  θέµατα  να  
µην  τα  αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  Τα  σχήµατα  που  θα  χρησι-
µοποιήσετε  στο  τετράδιο  µπορούν  να  γίνουν  και  µε  µολύβι .  Να  
γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  
∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  άλλη  σηµείωση .   
Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο  
και  τα  φωτοαντίγραφα .  

2.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα .  
3.  Κάθε  λύση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .  
4.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των  

φωτοαντιγράφων  
5.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μια  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  

των  φωτοαντιγράφων  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


