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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. Στην αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή 
ιδανικού μονοατομικού αερίου:  
α. η πίεση παραμένει σταθερή 
β. ο όγκος παραμένει σταθερός 
γ. δεν ανταλλάσσεται θερμότητα με το 
περιβάλλον 
δ. η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 4 
 

2. Φορτισμένο σωματίδιο αφήνεται χωρίς αρχική 
ταχύτητα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. 
Αν η επίδραση του πεδίου βαρύτητας δεν 
ληφθεί υπόψη, το σωματίδιο: 
α. εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση 
β. παραμένει ακίνητο 
γ. εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 
δ. εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. 

Μονάδες 4  
 

3. ́ Οταν η θερμοκρασία ποσότητας ιδανικού 
μονοατομικού αερίου τετραπλασιάζεται, η 
ενεργός ταχύτητα των μορίων του: 
α. υποδιπλασιάζεται 
β. τετραπλασιάζεται 
γ. διπλασιάζεται 
δ. παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 4  



4. ́ Ενα παράδειγμα θερμικής μηχανής είναι: 
α. η ατμομηχανή 
β. η ηλεκτρική κουζίνα 
γ. ο ανεμιστήρας 
δ. το ηλεκτρικό σίδηρο. 

Μονάδες 4 
 

5. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου μετριέται 
σε:  
α. V (Volt)  
β. Α (Αmpère) 
γ. H (Henry) 
δ. T (Tesla) 

Μονάδες 4 
 

6.  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις 
προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ, 
αν είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, αν 
είναι λανθασμένες. 

 

α. Η δυναμική ενέργεια του συστήματος δύο 
ετερόσημων σημειακών φορτίων είναι 
θετική. 

β. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος 
αποκλείει την κατασκευή θερμικής μηχανής 
με απόδοση 100%. 

γ. Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα ενός 
αερίου υπό σταθερή πίεση (Cp) είναι ίση 
με τη γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό 
σταθερό όγκο (Cv). 

δ. Η ενεργός ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος 
είναι ίση με το πλάτος του. 

ε. Τα επαγωγικά ρεύματα έχουν τέτοια φορά, 
ώστε να αντιτίθενται στο αίτιο που τα 
προκαλεί. 

Μονάδες 5 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
1. Δύο ηλεκτρόνια Α και Β κινούνται κυκλικά 

στο ίδιο μαγνητικό πεδίο, με ταχύτητες υΑ 
και υΒ αντίστοιχα. Αν υΑ<υΒ, τότε για τις 
περιόδους περιστροφής τους ΤΑ και ΤΒ 
αντ•στοιχα ισχύει:  

 
 α. ΤΑ<ΤΒ   β. ΤΑ=ΤΒ             γ. ΤΑ>ΤΒ 

Μονάδες 3 
 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

 
2. Αγώγιμο πλαίσιο περιστρέφεται μέσα σε 

ομογενές μαγνητικό πεδίο, γύρω από άξονα 
που είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές 
του πεδίου και βρίσκεται στο επίπεδό του. 
Το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης που 
παράγεται είναι μεγαλύτερο, όταν το 
πλαίσιο περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή 
ταχύτητα: 

 α. πιο αργά 
 β. πιο γρήγορα. 

 Μονάδες 2 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
 

3.  Σε ένα ταξίδι η θερμοκρασία του αέρα στο 
εσωτερικό των ελαστικών ενός αυτοκινήτου 
αυξήθηκε. Αν υποθέσουμε ότι ο όγκος των 
ελαστικών παρέμεινε σταθερός σε όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού, τότε η πίεση του 
αέρα των ελαστικών: 

 α. μειώθηκε 
 β. παρέμεινε σταθερή  
 γ. αυξήθηκε. 

Μονάδες 3 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 



Μονάδες 6 
ΘΕΜΑ 3ο 

Ποσότητα 
R
2n =  mol ιδανικού μονοατομικού 

αερίου, όπου R η παγκόσμια σταθερά των 
αερίων, βρίσκεται στην κατάσταση 
θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, με εσωτερική 
ενέργεια UA=1200J. Aπό την κατάσταση Α το 
αέριο ακολουθεί την παρακάτω σειρά διαδοχικών 
αντιστρεπτών μεταβολών: 
 

α.  Ισόχωρη θέρμανση ΑΒ, μέχρι την κατάσταση Β 
με πίεση ΡΒ=3ΡΑ. 

β.  Ισοβαρή εκτόνωση ΒΓ μέχρι την κατάσταση Γ, 
με όγκο VΓ=2VA. 

γ.  Ισόχωρη ψύξη ΓΔ μέχρι την κατάσταση Δ. 
δ.  Ισοβαρή συμπίεση ΔΑ μέχρι την αρχική 

κατάσταση Α. 
 
1. Να παρασταθεί γραφικά (ποιοτικά) η 

παραπάνω κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα 
πίεσης-όγκου (P-V). 

Μονάδες 5 
 

2. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία ΤΑ στην 
κατάσταση Α.  

Μονάδες 6 
 

3. Να υπολογίσετε την εσωτερική ενέργεια του 
αερίου στην κατάσταση Β. 

Μονάδες 6 
 

4. Να υπολογίσετε το συνολικό έργο κατά την 
παραπάνω κυκλική μεταβολή. 

Μονάδες 8 
 



ΘΕΜΑ 4ο 
Το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο του παρακάτω 
σχήματος δημιουργείται από δύο παράλληλες και 
οριζόντιες πλάκες, φορτισμένες με αντίθετα 
φορτία.  
 

 
Αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο Α, με λόγο 

φορτίου προς μάζα =
m
q 4· 106 

kg
C , εισέρχεται 

στο μέσο της απόστασης των πλακών με ταχύτητα 
μέτρου υο=105

s
m , κάθετα στις δυναμικές 

γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου. Η διαφορά 
δυναμικού μεταξύ των πλακών είναι V=100 Volt, 
η μεταξύ τους απόσταση είναι d=2cm και το 
μήκος της κάθε πλάκας είναι L=10cm. 
 
1. Να υπολογίσετε το χρόνο παραμονής tA του 

σωματιδίου Α στο ομογενές ηλεκτρικό 
πεδίο. 

Μονάδες 5 
2. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη απόκλιση 

του σωματιδίου Α κατά την έξοδό του από 
το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. 

Μονάδες 6 
 
 
3. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη συνιστώσα 

της ταχύτητας του σωματιδίου Α, όταν αυτό 
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υο



εξέρχεται από το ομογενές ηλεκτρικό 
πεδίο. 

Μονάδες 6 
4. ΄Ενα δεύτερο σωματίδιο Β, ίδιο με το 

προηγούμενο, αφήνεται ταυτόχρονα με το 
σωματίδιο Α, σε σημείο πολύ κοντά στην 
αρνητικά φορτισμένη πλάκα. Αν tB είναι o 
χρόνος που χρειάζεται το σωματίδιο Β για 
να φθάσει στην απέναντι πλάκα, να 
υπολογίσετε το λόγο 

A
B

t
t . (Η επίδραση του 

πεδίου βαρύτητας και οι ηλεκτροστατικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο 
φορτισμένων σωματιδίων Α και Β να 
θεωρηθούν αμελητέες). 

Μονάδες 8 
 


