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ΘΔΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑ Α  

ηιρ εκθπάζειρ Α1-Α4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

επώηηζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία 

ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή ππόηαζη 

 

Α1. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηελ νξκή ελόο ζώκαηνο ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα  

α. ζα δηπιαζηαζηεί   β. ζα ηεηξαπιαζηαζηεί 

γ. ζα ππνδηπιαζηαζηεί  δ. ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

(Μνλάδεο 5) 

 

Α2. Έλα ζύζηεκα ζσκάησλ νλνκάδεηαη κνλσκέλν όηαλ: 

α. Γελ αζθνύληαη δπλάκεηο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ πνπ ην απαξηίδνπλ. 

β. Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη θάζε ζώκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηζνύηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε κεδέλ. 

γ. Τα ζώκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ βξίζθνληαη ζην θελό. 

δ. Γελ αζθνύληαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο ζηα ζώκαηα πνπ ην ζπγθξνηνύλ ή, εάλ 

αζθνύληαη, έρνπλ ζπληζηακέλε ίζε κε κεδέλ. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Α3. Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ από ηε 

θαηάζηαζε Α κε (pA, VA, TA)  ζηε θαηάζηαζε Β (pΒ, VΒ, TΒ) ηζρύεη ε ζρέζε: 

α. A A B Βp V =p V  β, A Β

Α Β

V V
=

Τ Τ
  γ. A B

Α Β

p p
=

Τ Τ
  δ. A A B Β

Α Β

p V p V
=

Τ Τ
 

(Μνλάδεο 5) 

 

Α4. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ππνβάιιεηαη ζε ηζνβαξή εθηόλσζε 

κέρξη δηπιαζηαζκνύ ηνπ όγθνπ ηνπ. Δάλ ε αξρηθή απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αεξίνπ ήηαλ T1, ε ηειηθή απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ T2 είλαη: 

α. T2 = T1  β. T2 = 2T1  γ. 1
2

T
T =

2
  δ. T2 = 4T1 

(Μνλάδεο 5) 
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Α5. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν γπάθονηαρ ζηο 

ηεηπάδιό ζαρ, δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη 

λέξη υζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή ηη λέξη Λάθορ , αν η ππόηαζη 

είναι λανθαζμένη 

Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελόο ζώκαηνο: 

α. Δίλαη κέγεζνο δηαλπζκαηηθό. 

β. Έρεη σο κνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. ην 1 Κg·m/s2. 

γ. Έρεη θαηεύζπλζε πάληνηε ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

ζώκαηνο. 

δ. Έρεη ζηαζεξή ηηκή, δηάθνξε ηνπ κεδελόο, όηαλ ην ζώκα θηλείηαη 

επζύγξακκα νκαιά. 

ε. Γελ κεηαβάιιεηαη, όηαλ ην ζώκα εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε 

θίλεζε. 

(Μνλάδεο 5) 

ΘΔΜΑ Β 

B1. Σε ζώκα νξκήο p0 αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 δύλακε κέηξνπ F 

νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ε νξκή ηνπ ζώκαηνο έρεη 

δηπιάζην κέηξν από ηελ αξρηθή p1=2p0. Αλ ε ίδηα δύλακε αζθεζεί ζην ζώκα 

κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2=3t1 ε νξκή ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή  t2 ζα 

είλαη: 

α. p2=3p0  β. p2=4p0  γ. p2=5p0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

(Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 4) 

B2. Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, θηλνύληαη κε 

αληίξξνπεο ηαρύηεηεο 1υ  θαη 2υ , όπσο απεηθνλίδεη ην αθόινπζν ζρήκα. 

 
Τα ζώκαηα κεηά ηε ζύγθξνπζή ηνπο αληαιιάζνπλ ηαρύηεηεο. 

I. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ είλαη: 

α. 1

2

m 1
=

m 2
   β. 1

2

m
=1

m
   γ. 1

2

m
= 2

m
 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

(Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 4) 

1Σ
1υ

2Σ
2υ
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II. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

α. ζπζηΓΚ = 0   β. ζπζηΓΚ > 0  γ. ζπζηΓΚ < 0  

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

 

(Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 4) 

 

B3. Τν δηάγξακκα ηεο πίεζεο p ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ 

ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ γηα δύν ηζόρσξεο κεηαβνιέο κε όγθνπο V1 θαη V2 

απεηθνλίδεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα. 

 

 

 

 

 

Γηα ηνπο όγθνπο ηνπ αεξίνπ V1 θαη V2 ηζρύεη: 

α. V1 = V2   β. V1 > V2   γ. V1 < V2 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

(Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 5) 

ΘΔΜΑ Γ 

Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ n = (4/R) mol, όπνπ R ε παγθόζκηα ζηαζεξά ησλ 

ηδαληθώλ αεξίσλ ζε J/mol·K, βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε Α ππό πίεζε pA=3 

105N/m2, ζεξκνθξαζία ΤΑ = 300 Κ θαη όγθν VA . Τν αέξην ππόθεηηαη ζηηο 

αθόινπζεο δηαδνρηθέο κεηαβνιέο: 

ΑΒ: Ιζόζεξκε εθηόλσζε κέρξη λα ππνδηπιαζηαζηεί ε πίεζε ηνπ. 

ΒΓ: Ιζόρσξε ςύμε κέρξη ε πίεζε  ηνπ λα γίλεη pΓ=2pB/3. 

ΓΓ: Ιζόβαξήο ζπκπίεζε  κέρξη ην αέξην λα απνθηήζεη όγθν VΓ=4 10−3m3. 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Α θαη Β. 

(Μνλάδεο 5) 
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Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

αεξίνπ θαηά ηε κεηαβνιή ΑΒΓΓ. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ ζηε θαηάζηαζε Γ αλ ε 

γξακκνκνξηαθή ηνπ κάδα είλαη Mr = 2 10−3Kg/mol  

Γίλεηαη ε ζηαζεξά R=25/3 J/(mol K) 

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ4. Να ζρεδηάζεηε ηηο κεηαβνιέο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ην αέξην ζε 

βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο p − V, θαη p − Τ . 

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ5. Να αλαθέξεηε ην είδνο ηεο κεηαβνιήο πνπ ζα έπξεπε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην αέξην έηζη ώζηε λα κεηαβεί απεπζείαο από ηε θαηάζηαζε 

Α ζηε θαηάζηαζε Γ θαη λα παξνπζηάζεηε ηελ κεηαβνιή απηή ζε δηάγξακκα V 

− T ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

(Μνλάδεο 5) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ παξαθάησ  ζρήκαηνο (θάηνςε) έρνπλ κάδεο m1=4Kg 

θαη m2=1Kg αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. 

Αλάκεζα ηνπο βξίζθεηαη ζπκπηεζκέλν κε ηε βνήζεηα αβαξνύο λήκαηνο,  

ηδαληθό ειαηήξην. Σηε πξνέθηαζε ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ κεηά ην ζώκα Σ2 

βξίζθεηαη ζώκα Σ3 κάδαο m3=4Kg ην νπνίν είλαη δεκέλν ζε αβαξέο ηελησκέλν 

λήκα κήθνπο ℓ=0,8m ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν ζε 

ζεκείν Κ. 

 

1Σ 2Σ
3Σ

ά 
Κ

Α
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Κόβνπκε ην λήκα πνπ θξαηά ην ειαηήξην ζπκπηεζκέλν. Τν ζώκα Σ2 απνθηά 

ηαρύηεηα κέηξνπ π2=8m/s. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηα κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ ζα απνθηήζεη ην ζώκα Σ1 θαη 

ηελ αξρηθή ελέξγεηα ηνπ παξακνξθσκέλνπ ειαηεξίνπ. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Τν ζώκα Σ2 θηλνύκελν κε ηελ ηαρύηεηα π2 ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην ζώκα 

Σ3 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ηα δύν καδί εθηεινύλ νκαιή θπθιηθή θίλεζε. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ2. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο π ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ3. Τηο αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ κεηαβνιώλ ησλ νξκώλ ησλ δύν ζσκάησλ Σ2 θαη 

Σ3 θαηά ηε θξνύζε ηνπο. Θεσξείζηε ζεηηθή θνξά, ηε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

ζώκαηνο Σ2. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ4. Τε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ5. Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηε ζηηγκή t1 κέρξη ην 

ζπζζσκάησκα λα δηέιζεη γηα πξώηε θνξά από ην ζεκείν Α ηεο θξνύζεο θαη 

ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζ απηό. 

(Μνλάδεο 5) 


