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ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
14/3/2020 

ΘΕΜΑ Α 
Στις παρακάτω ερωτήσεις Α1 - Α8 να γράψετε  στη λευκή κόλλα σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε 
κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

 

Α1. Ιδανικό αέριο βρίσκεται  σε θερμοκρασία Τ. Αν η θερμοκρασία του αερίου τετραπλασιαστεί τότε η 
ενεργός ταχύτητα:

 

α)  Διπλασιάζεται   
β) Τετραπλασιάζεται    
γ)  Υποδιπλασιάζεται   
δ) Παραμένει σταθερή                                                                                                                                      (Μον 2,5)                                                                                                                                                                                                         
 

Α2. Ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος είναι απόρροια: 
α)  της αρχής της αδράνειας      
β) του νόμου δράσης – αντίδρασης 
γ)  του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής  
δ) της αρχής διατήρησης της ενέργειας  

   (Μον 2,5) 
Α3. Σε μια ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή ενός αερίου ισχύει : 

α) w = 0         
β) Q = 0     
γ) ΔU = 0    
δ) Q = ΔU                                                                                                                                                              (Μον 2,5) 
                                                                                                                                                                  

Α4. Αν διπλασιάσουμε ταυτόχρονα και τη θερμοκρασία και την πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου, 
ο όγκος του αερίου: 

α) τετραπλασιάζεται.   
β) υποτετραπλασιάζεται. 
γ) διπλασιάζεται.   
δ) δεν μεταβάλλεται.                                                                                                                                         (Μον.2,5) 
     

Α5. Σε μια μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που έχουν μάζες m και M = 2m, δημιουργείται 
συσσωμάτωμα που παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι 
λανθασμένη; 

α) Το αυτοκίνητο μάζας m έχει διπλάσια σε μέτρο ταχύτητα από το αυτοκίνητο μάζας 2m. 
β) Τα αυτοκίνητα πριν τη σύγκρουση είχαν ίσες ορμές. 
γ) Η ορμή του συστήματος πριν τη σύγκρουση ήταν ίση με μηδέν. 
δ) Τα αυτοκίνητα έχουν αντίθετες μεταβολές στην ορμή τους.                                                               (Μον.2,5) 

   
Α6. Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων: 

α) Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το άλλο σώμα. 
β) Η κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται. 
γ) Η κινητική  ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν είναι μεγαλύτερη από αυτήν μετά την κρούση. 
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δ) Κάθε σώμα υφίσταται παροδική παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το άλλο σώμα.
                                                                                                                                                                   (Μον 2.5) 

Α7. Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει μονό: 
α) Για τα συστήματα στα οποία ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις.  
β) Στην περίπτωση των κρούσεων. 
γ) Αν όλα τα σώματα του συστήματος κινούνται. 
δ) Στις περιπτώσεις μονωμένων συστημάτων. 
                (Μον 2,5) 

Α8. Ένα αρχικά ακίνητο σώμα ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Ο ρυθμός μεταβολής 
της ορμής του σώματος: 
α)  Αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο. 
β)  Αυξάνεται γραμμικά με την ταχύτητα.  
γ)  Μειώνεται με το χρόνο. 
δ) Παραμένει σταθερός.                                                                                                                                   (Μον 2,5) 
                                                                                                 

Α9.Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα Σ τις σωστές και με το γράμμα Λ τις λανθασμένες από τις παρακάτω 
προτάσεις. 

α) Ένα σώμα έκτος πεδίου βαρύτητας της Γης δεν μπορεί να έχει ορμή. 
β)Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου δεν εξαρτάται από τον 
τρόπο μετάβασης από την αρχική στην τελική κατάσταση. 
γ) Μεγαλύτερη ορμή έχουν πάντοτε τα σώματα που έχουν μεγαλύτερη μάζα. 
δ) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος έχει πάντα την κατεύθυνση της ορμής του σώματος. 
ε) Το μηδέν της κλίμακας  Kelvin αντιστοιχεί σε -273οC.  

      (Μον 5) 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου σε κατάλληλο δοχείο 
πραγματοποιεί δύο διαφορετικές ισοβαρείς αντιστρεπτές 
θερμάνσεις που απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα ως ΑΒ 
και ΓΔ, μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών Τ1 και Τ2. Κατά την 
εκτόνωση ΑΒ η πίεση του αερίου είναι Ρ1 και το παραγόμενο έργο 
W1, ενώ κατά την εκτόνωση ΓΔ, η πίεση του αερίου είναι Ρ2 και το 
παραγόμενο έργο W2. 
Για τα έργα W1 και W2 θα ισχύει: 
 
α)  W1 = 2W2                                                                β) W2 = 2W1                                             γ)  W2 = W1 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                        (Μον 2)  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                        (Μον 4)  

 

 

Β2. 'Ενα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. 'Ενα άλλο αυτοκίνητο Β μάζας 
m ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Α. Η κρούση μπορεί να 
θεωρηθεί κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει κινητική ενέργεια 
ίση με το 1/3 της κινητικής ενέργειας που είχε το αυτοκίνητο Β πριν την κρούση τότε θα ισχύει: 

α)    
m 1

M 6
                                                     β) 

m 1

M 2
                                                      γ) 

m 1

M 3
   

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                        (Μον 2)  
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Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                        (Μον 5)  

 
Β3. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου, το οποίο βρίσκεται σε 
κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (1), με απόλυτη θερμοκρασία T1, πίεση P1 και ενεργό ταχύτητα 
των μορίων του υεν(1). Η ποσότητα του αερίου παραμένει στο δοχείο σταθερού όγκου και μεταβαίνει 
αντιστρεπτά στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (2) με τον εξής τρόπο: αυξάνουμε την απόλυτη 
θερμοκρασία του αερίου T2, έτσι ώστε η πίεση του να τετραπλασιαστεί και η ενεργός ταχύτητα των 

μορίων του να γίνει υεν(2). Ο λόγος 
)2(

)1(








των ενεργών ταχυτήτων των μορίων του αερίου στις καταστάσεις 

(1) και (2) είναι ίση με: 

α)  2                                                                β)
2

1
                                             γ)

2

2
   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                        (Μον 2)  
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                        (Μον 4)  

 

Β4. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί την αντιστρεπτή μεταβολή Α → Β. 
Στο διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της πυκνότητας d του αερίου σε 
συνάρτηση με την πίεση του. 
Κατά τη διάρκεια της αντιστρεπτής μεταβολής  Α → Β  η μέση κινητική ενέργεια 
των μορίων του αερίου: 
α)  αυξάνεται,                            β) μειώνεται,                              γ)παραμένει σταθερή. 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                        (Μον 2)  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                        (Μον 4)  

 
                                             
  
ΘΕΜΑ Γ 
Σώμα m1 = 2 Kg αφήνεται χωρίς αρχική 
ταχύτητα από το ανώτερο σημείο ενός 
λείου τεταρτοκυκλίου ,ακτίνας R=5m, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το σώμα 
μάζας m1 όταν φθάνει στην κατακόρυφη 
θέση συγκρούεται κεντρικά πλαστικά με 
ακίνητο σώμα μάζας m2 = 3 Kg. To 
συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση 
εισέρχεται σε δάπεδο με συντελεστή 
τριβής ολίσθησης μ = 0,4.  
Να βρείτε: 
Γ1. Την ταχύτητα της m1 όταν φθάνει στην κατώτερη θέση ελάχιστα πριν την κρούση με την μάζα m2. 
(Μον 5) 
Γ2. Την κάθετη αντίδραση N1 που δέχεται η m1 όταν φθάνει στην κατώτερη θέση (Γ) του τεταρτοκυκλίου. 
(Μον 5)  
 Γ3. Tην ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.                                                         (Μον 5) 
Γ4. Τη μέση δύναμη που δέχθηκε η m2 κατά την κρούση αν η κρούση διαρκεί Δt = 10-2 sec.               (Μον 5) 
Γ5. Την απόσταση που θα διανύσει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει.                                          (Μον 5) 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g = 10m/s2. 
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ΘΕΜΑ Δ 
Ιδανικό μονοατομικό αέριο, το οποίο αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με  

VA= 4∙10-3m3, PA =3∙105N/m2,   ποσότητας n = 
 

 
 mol όπου R είναι η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών 

αερίων σε J/mol∙K εκτελεί κυκλική θερμοδυναμική μεταβολή που αποτελείται από τις εξής αντιστρεπτές 
μεταβολές: 
ΑΒ:   ισοβαρής εκτόνωση και στην κατάσταση Β ισχύει VB = 3VA. 
ΒΓ:   ισόχωρη ψύξη 
ΓΑ: ισόθερμη συμπίεση μέχρι το αέριο να επανέλθει στην αρχική κατάσταση Α 
Δ1. Να παρασταθούν γραφικά οι παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα P-V , P-T και V –T.      (Μον. 6) 

Δ2. Να βρεθεί ο λόγος 
Δ   

Δ ΒΓ
, της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την ισοβαρή 

εκτόνωση προς τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας κατά την ισόχωρη ψύξη.       (Μον. 6) 
Δ3.Να βρεθεί το ολικό ποσό θερμότητας που ανταλλάσει το αέριο με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια 
μιας τέτοιας κυκλικής μεταβολής, αν το ποσό του έργο κατά την ισόθερμη συμπίεση του αερίου είναι 
 WΓΑ= -1300 J.                             (Μον. 7) 

Δ4.  Να βρεθεί ο λόγος ( )

( )

 

 




, όπου ( )   είναι η ενεργός ταχύτητα  στην κατάσταση θερμοδυναμικής 

ισορροπίας Α και ( )   είναι η ενεργός ταχύτητα  στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β. (Μον. 6) 

 
 
 
                                                                                                          
 


