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ΘΕΜΑ 1ο 

 Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 

1. Μία αντιστρεπτή μεταβολή ιδανικού μονοατομικού 
αερίου είναι ισοβαρής, όταν παραμένει σταθερός(-ή): 
α. ο όγκος 
β. η πίεση 
γ. η θερμοκρασία 
δ. η εσωτερική ενέργεια. 

Μονάδες 4 
 

2. Σε μια ισόχωρη ψύξη  ιδανικού μονοατομικού αερίου 
αποδίδεται  στο  περιβάλλον  ποσό  θερμότητας ίσο με 
80 J (Joule). Το έργο κατά τη μεταβολή αυτή είναι: 

α. 80 J  β. −80 J  γ. 0 J  δ. 160 J. 
Μονάδες 4  

 

3. Σε μια ισόθερμη εκτόνωση ιδανικού μονοατομικού 
αερίου η  μέση κινητική ενέργεια των μορίων του: 
α. αυξάνεται 
β. μειώνεται 
γ. αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται 
δ. παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 4  
 

4. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται μέσα σε 
ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η δύναμη που δέχεται ο 
αγωγός από το πεδίο είναι μηδέν, όταν ο αγωγός 
σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου γωνία: 



 

 α. 0ο   β. 30ο  γ. 60ο  δ. 90ο. 

Μονάδες 4 

5. Μονάδα της ηλεκτρικής ροής είναι το: 
α.   V (Volt)  
β.    J (Joule) 

γ.  
 C
mN  

2⋅
  

δ.   W (Watt) 
 

Μονάδες 4 

 

6.  Να χαρακτηρίσετε με Σ (Σωστό) ή με Λ (Λάθος) τις 
προτάσεις που ακολουθούν: 
α. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου που 

δημιουργείται από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό 
είναι ευθείες γραμμές. 

β. Η δύναμη Lorentz που ασκείται σε ακίνητο σημειακό 
ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται σε ομογενές 
μαγνητικό πεδίο είναι διάφορη του μηδενός. 

γ. Ελάττωση της θερμοκρασίας ορισμένης ποσότητας 
ιδανικού μονοατομικού αερίου σε μια αντιστρεπτή 
μεταβολή συνεπάγεται την ελάττωση της μέσης 
κινητικής ενέργειας των μορίων του αερίου. 

δ. Το δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου είναι μέγεθος 
διανυσματικό. 

ε. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εκφράζει την αρχή 
διατήρησης της ενέργειας. 

Μονάδες 5 
 



 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1. Δύο ηλεκτρόνια Α και Β εισέρχονται κάθετα προς τις 
δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. 

 Αν το μέτρο της ταχύτητας του Α είναι μεγαλύτερο από 
αυτό του Β, τότε κυκλική τροχιά με μεγαλύτερη ακτίνα 
θα διαγράψει το ηλεκτρόνιο: 

 α. Α   β. Β 
Μονάδες 3 

 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

 

2.2. Σε θερμική μηχανή που λειτουργεί διαγράφοντας τον 
κύκλο Carnot η θερμοκρασία Τ2 της ψυχρής δεξαμενής 
(δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας) παραμένει σταθερή. 
Αν αυξηθεί η θερμοκρασία Τ1 της  θερμής δεξαμενής 
(δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας), τότε ο συντελεστής 
απόδοσης της θερμικής μηχανής: 

 α. αυξάνεται 
 β. μειώνεται 
 γ. παραμένει σταθερός. 

 Μονάδες 3 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

 

2.3. Στο διπλανό σχήμα 
ορισμένη ποσότητα 
ιδανικού 
μονοατομικού αερίου 
μπορεί να μεταβεί 
από την αρχική 
κατάσταση Α στην 
τελική κατάσταση Γ 
ακολουθώντας δύο 
διαφορετικές 
διαδρομές:  

 α. Ισοβαρή ΑΒ και στη συνέχεια ισόχωρη ΒΓ 
 β. Ισόθερμη ΑΓ 



 

 Σε ποια από τις δύο μεταβάσεις η θερμότητα που 
ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι 
μεγαλύτερη ; 

Μονάδες 3 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Στο διπλανό σχήμα για το 
ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ 
δίνονται τα μήκη των κάθετων 
πλευρών του (ΑΒ) = 9⋅10-2m  

και (ΑΓ) = 12⋅10-2m . Στις 
κορυφές Β και Γ βρίσκονται 
αντίστοιχα τα ακλόνητα 
σημειακά φορτία qB = +q και  

qΓ = +4q , όπου q = 10-9C . 

Να υπολογίσετε: 

3.Α. το δυναμικό V στο σημείο Α, που οφείλεται στα δύο 
φορτία qΒ και qΓ 

Μονάδες 6 

3.Β. τη δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων 
qΒ και qΓ 

Μονάδες 6 

3.Γ. το λόγο  
E
E 
Β

Γ  των μέτρων των εντάσεων των ηλεκτρικών 

πεδίων που δημιουργούν τα δύο φορτία στο σημείο Α, 
όπου ΕΓ το μέτρο της έντασης που δημιουργεί στο σημείο 
Α το φορτίο qΓ και ΕΒ το μέτρο της έντασης που 
δημιουργεί στο σημείο Α το φορτίο qΒ 

Μονάδες 6 

3.Δ. το σημειακό φορτίο qΑ που πρέπει να τοποθετηθεί 
ακλόνητα στο σημείο Α, ώστε η ολική ηλεκτρική ροή που 
διέρχεται από επιφάνεια σφαίρας που περιβάλλει τα 
τρία φορτία να είναι μηδέν. 



 

Μονάδες 7 

 Δίνεται:   Κηλ = ΚC =  
πε4
1 

0
 = 9⋅109  

C
mΝ 2

2
 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Ιδανικό μονοατομικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση 
θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με όγκο VΑ = 4⋅10-3 m3 και 

πίεση PA = 8⋅105  
m
N 2 . 

Aπό την κατάσταση Α το αέριο υποβάλλεται σε σειρά 
διαδοχικών αντιστρεπτών μεταβολών ως εξής: 

α. ισόχωρη ψύξη ΑΒ  μέχρις ότου  η πίεση  γίνει PB =  
2

P A  

β.  ισοβαρή   εκτόνωση   ΒΓ   μέχρις   ότου  ο  όγκος  γίνει 
VΓ = 2VΑ 

γ. ισόχωρη ψύξη ΓΔ μέχρις ότου  η πίεση  γίνει PΔ =  
2
P B  

Αν τα mole του αερίου είναι  )SI(    
R
4n = , όπου R η 

παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων σε J/(mole.K), 
ζητείται: 

4.Α. να παραστήσετε γραφικά την παραπάνω σειρά 
αντιστρεπτών μεταβολών στο ίδιο διάγραμμα πίεσης - 
όγκου (P-V). 

Μονάδες 5 

4.Β. να υπολογίσετε το έργο κατά τη μετάβαση του αερίου, 
από την κατάσταση Α στη κατάσταση Δ ακολουθώντας 
τη διαδρομή Α→Β→Γ→Δ. 

Μονάδες 6 

4.Γ. να υπολογίσετε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας 
του αερίου κατά τη μετάβασή του από την κατάσταση 
Α στην κατάσταση Γ. 

Μονάδες 6 

 



 

4.Δ. να υπολογίσετε την ολική ποσότητα θερμότητας που 
ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον κατά τη 
μετάβασή του από την κατάσταση Α στην κατάσταση 
Δ ακολουθώντας τη διαδρομή Α→Β→Γ→Δ. 

Μονάδες 8
 

 Δίνεται  R
2
3C  v = .   

 

 


