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ΘΕΜΑ 1ο : 

 

A)  Ο όγκος ενός αερίου σε θερμοκρασία T είναι V ενώ η πίεση του είναι P. Αν 

διατηρώντας την θερμοκρασία σταθερή διπλασιάσουμε την πίεση τότε ο όγκος 

γίνεται: 

α) 2V  β) V/2  γ) 4V  δ) Δεν αλλάζει 

        Επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 μονάδες)  

 

Β)  Κατά την ισόθερμη συμπίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου η ενεργός 

ταχύτητα των μορίων του: 

α) αυξάνει    β)μειώνεται   γ) είναι ίση με μηδέν   δ)παραμένει σταθερή 

        Επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 μονάδες)  

Γ)  Σε μια κρούση δύο σωμάτων: 

 α) Η ορμή του κάθε σώματος παραμένει σταθερή 

 β) Δημιουργείται πάντα συσσωμάτωμα 

 γ) Η ορμή του συστήματος μεταβάλλεται 

 δ) Τα σώματα έχουν αντίθετες μεταβολές στις ορμές τους 

                                                Επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 μονάδες) 

 

Δ) Στην ομαλή κυκλική κίνηση 

  α) Η γραμμική ταχύτητα παραμένει σταθερή 

  β) Δεν υπάρχει επιτάχυνση 

  γ) Η γωνιακή ταχύτητα παραμένει σταθερή 

  δ) Η συχνότητα μεταβάλλεται 

                                                               Επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 μονάδες) 

 



Ε) Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε ποια είναι Σωστή και ποια 

είναι Λάθος 

1. Σε μια ισόχωρη θέρμανση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου η πυκνότητα 

του αυξάνεται. 

2. Η μέση κινητική ενέργεια λόγω μεταφοράς των μορίων ενός ιδανικού αερίου 

εξαρτάται από το είδος των μορίων. 

3. Ο νόμος του Boyle περιγράφει την ισοβαρή μεταβολή. 

4. Σύμφωνα με την κινητική θεωρία οι συγκρούσεις μεταξύ των μορίων ενός 

ιδανικού αερίου θεωρούνται τέλεια ελαστικές. 

5. Σε μια ισόχωρη θέρμανση η πίεση του αερίου αυξάνεται. 

                                                                                                                    (5 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : 

 

 

 

  

A) Βλήμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα Uo και στη συνέχεια εισχωρεί  σε  

κομμάτι ξύλου μάζας 3m που βρίσκεται σε ηρεμία πάνω σε λείο οριζόντιο  δάπεδο. Η 

ταχύτητα που κινείται το σύστημα μετά την κρούση είναι: . 

            α)Uο/4     β)3Uο/4    γ)Uo/2     δ) τίποτα από αυτά. 

             

 

                                                   A) Επιλέξτε την σωστή απάντηση (Μονάδες 4) 

                                                         B) Αιτιολογήστε την επιλογή σας (Μονάδες 9) 

 

 

 

Β) Ένα αέριο βρίσκεται σε θερμοκρασία 27ο C σε δοχείο σταθερού όγκου. Αν 

διπλασιάσουμε την πίεση του αερίου τότε η θερμοκρασία του αερίου γίνεται: 

α) 300K      β) 54ο C   γ) 150K  δ) 327ο C 

 

Επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 μονάδες) 

Αιτιολογείστε την απάντηση (8 μονάδες) 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 3ο : 

 

     Δύο σώματα με μάζες m1=2Kg και m2=3Kg κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις 

(κινούμενα το ένα προς το άλλο) με ταχύτητες u1=20m/s και u2=10m/s.Τα σώματα 

συγκρούονται πλαστικά. Να βρεθούν: 

α) Η κοινή ταχύτητα που θα αποκτήσουν μετά την κρούση.                   (Μονάδες 5) 

β) Η θερμότητα που παράχθηκε κατά την κρούση.                                  (Μονάδες 5) 

γ) Η μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος.                                          (Μονάδες 5) 

δ) Η μέση δύναμη που δέχεται το κάθε σώμα από το άλλο κατά την διάρκεια της 

κρούσης, αν γνωρίζουμε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι Δt=0,1s.   

                                                                                                                 (Μονάδες 5) 

ε) Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο 

εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,1. Να βρεθεί το διάστημα που 

θα διανύσει μέχρι να ακινητοποιηθεί.     Δίνεται g=10m/s2 

                                                                                                                 (Μονάδες 5) 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : 

 

Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο έχει βάση εμβαδού Α= 2 10-3 m2 και κλείνεται 

στο πάνω μέρος του με έμβολο βάρους Β= 200N το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς 

τριβές. Το δοχείο περιέχει n=2/R mol ιδανικού αερίου και το έμβολο ισορροπεί σε 

ύψος h=0,5 m από την βάση του δοχείου. 

 

Α) Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι Pατμ= 105 N/m2 να βρεθούν η πίεση, ο όγκος και 

η θερμοκρασία του αερίου  στην παραπάνω κατάσταση. 

 

Β) Ξεκινώντας από την παραπάνω κατάσταση Α, θερμαίνουμε το αέριο διατηρώντας 

σταθερό τον όγκο του μέχρι η πίεση να τετραπλασιαστεί, στην συνέχεια 

διπλασιάζουμε τον όγκο του με ισοβαρή εκτόνωση, κατόπιν το αέριο υφίσταται 

ισόθερμη εκτόνωση και τέλος με ισοβαρή ψύξη επανέρχεται στην αρχική του 

κατάσταση.  

Β1) Να γίνουν τα διαγράμματα P-V, V-T, P-T 

B2) Να βρεθεί ο λόγος των ενεργών ταχυτήτων των καταστάσεων Α και Β 

Β4) Να βρεθούν τα έργα και οι θερμότητες σε κάθε μια από τις επιμέρους              

μεταβολές 

Β5) Να βρεθεί η απόδοση μιας θερμικής μηχανής που πραγματοποιεί τον 

παραπάνω κύκλο 

                                                 

                                                                                                      (25 μονάδες) 

                                         

                                                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 

 

 

 

 



 

 

 

 


