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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο
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ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στις ερωτήσεις 1 - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των ερώτησης και
δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου θερµαίνεται σε δοχείο σταθερού όγκου
µέχρι να τριπλασιαστεί η πίεσή του. Η θερµοκρασία του αερίου θα
α. υποτριπλασιαστεί
β. τριπλασιαστεί
γ. παραµείνει σταθερή
δ. εννεαπλασιαστεί

Μονάδες 5

2. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται από σηµείο Α οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου µε
r
ταχύτητα υ0 , που έχει την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου.
α. Το ηλεκτρόνιο θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
β. Το ηλεκτρόνιο θα επιστρέψει στο σηµείο βολής του µε ταχύτητα µικρότερη
από την αρχική.
γ. Το έργο του ηλεκτρικού πεδίου µέχρι το ηλεκτρόνιο να επιστρέψει στο
σηµείο βολής του θα είναι µηδέν.
δ. Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου συνεχώς µειώνεται.

Μονάδες 5

ÈÅ

3. Κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση ορισµένης ποσότητας ενός ιδανικού
αερίου
α. η θερµοκρασία του αυξάνεται
β. η πίεσή του αυξάνεται
γ. ο όγκος του µειώνεται
δ. η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου ελαττώνεται

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

Μονάδες 5
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4. Σωµάτιο α, κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ, εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό
πεδίο, µε τη κατεύθυνση της ταχύτητάς του να σχηµατίζει γωνία 30° µε την
κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών. Κατά την παραµονή του σωµατίου α στο
οµογενές µαγνητικό πεδίο
α. η κινητική του ενέργεια αυξάνεται
β. η ορµή του παραµένει σταθερή
γ. η δύναµη του µαγνητικού πεδίου δεν παράγει έργο
δ. το βήµα της έλικας αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου
Μονάδες 5
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5. 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 αυτεπαγωγή είναι ιδιότητα των κυκλωµάτων αντίστοιχη µε την αδράνεια των
σωµάτων.
β. Φαινόµενο αµοιβαίας επαγωγής εµφανίζεται σ’ένα κύκλωµα κάθε φορά που
µεταβάλλεται η µαγνητική ροή που διέρχεται από το κύκλωµα.
γ. Εναλλασσόµενη ονοµάζεται κάθε τάση της οποίας η πολικότητα και η τιµή
µεταβάλλονται περιοδικά µε το χρόνο.
δ. Ενεργός ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος ονοµάζεται η ένταση ενός
συνεχούς ρεύµατος το οποίο προκαλεί το ίδιο θερµικό αποτέλεσµα µε το
εναλλασσόµενο ρεύµα, όταν διαρρέει τον ίδιο αντιστάτη, στον ίδιο χρόνο.
ε. Η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου ενός πηνίου που διαρρέεται από ρεύµα υπο1
λογίζεται από τη σχέση U B = Li .
2
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

1. Θερµική µηχανή που πραγµατοποιεί τον κύκλο Carnot έχει απόδοση e. Αν W1
είναι το έργο που παράγεται από το αέριο κατά την ισόθερµη εκτόνωση και W2
το έργο που καταναλώνει το αέριο κατά την ισόθερµη συµπίεση ισχύει:
W
W
α. W1 = 2 β. W2 = W1 ( e − 1) γ. W1 = 2
1− e
e −1

ÈÅ

Να επιλέξετε ποια από τις παραπάνω σχέσεις είναι η σωστή και να
δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2. Αρχικά ακίνητος αγωγός ΚΛ, µάζας m, µήκους l και αντίστασης R, ξεκινά τη
χρονική στιγµή t = 0, να κινείται χωρίς τριβές και µε σταθερή επιτάχυνση α,
όπως φαίνεται στο σχήµα.
Κ
Α

R

Β

Γ

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Η γραφική παράσταση της εξωτερικής δύναµης F που πρέπει να ασκείται
στον αγωγό σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι:
F

F

α

t

0

β

t

0

γ

t
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0

F

Να επιλέξετε ποια από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις είναι η σωστή και
να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

3. ∆ύο φορτισµένα σωµατίδια, µε µάζες m1 και m2 = 2m1 και φορτία q1 = q 2 ,
εκτοξεύονται ταυτόχρονα µε ίσες ταχύτητες, από σηµείο Ο οµογενούς µαγνητικού πεδίου έντασης Β, κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές του.
Α. Να υπολογίσετε το λόγο των ακτίνων των κυκλικών τροχιών των δύο
σωµατιδίων.
Μονάδες 4
Β. Να εξετάσετε ποιο από τα δύο σωµατίδια θα επιστρέψει πρώτο στο σηµείο
βολής Ο.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 3ο
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Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου εκτελεί την αντιστρεπτή
µεταβολή ΑΒ, κατά την οποία ισχύει η σχέση:
1
P = 4.105 − .108 V ( S.I ) . Αν VA = 15.10 −3 m 3 και VB = 45.10−3 m 3 τότε:
15
α) Να γίνει η γραφική παράσταση της µεταβολής σε διάγραµµα P-V.
Μονάδες 6
β) Να υπολογιστεί το έργο του αερίου κατά τη µεταβολή ΑΒ.
Μονάδες 6
UA
των εσωτερικών ενεργειών του αερίου
γ) Να υπολογιστεί ο λόγος
UΒ
στις καταστάσεις Α και B.
Μονάδες 5
δ) Θερµαίνουµε το αέριο αδιαβατικά από την κατάσταση Β σε µια
κατάσταση Γ, στην οποία η πίεση του αερίου είναι PΓ = 32.105 N/m2.
Να υπολογιστεί το έργο του αερίου κατά τη µεταβολή ΒΓ.
Μονάδες 8
5
∆ίνεται γ =
3

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΘΕΜΑ 4ο
q1

q2

Σχ.1
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∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q1 = 1µC
και q 2 = 4 µC βρίσκονται πάνω σε λείο
οριζόντιο και µονωµένο ηλεκτρικά επίπεδο
και συνδέονται µέσω αβαρούς νήµατος
µήκους l = 2 m, µε το φορτίο q1 ακλόνητα
στερεωµένο (σχ. 1).

Α. α) Να υπολογίσετε την τάση του νήµατος.

Μονάδες 4
β) ∆εξιά από το φορτίο q 2 και πάνω στην ευθεία που διέρχεται από τα φορτία
q1 και q 2 , τοποθετείται ακλόνητο
q3
q2
q1
σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q 3 ,σε
απόσταση d = 2 m από το q 2
(σχ. 2). Να υπολογίσετε το φορτίο
q 3 ώστε η ηλεκτρική δυναµική
ενέργεια του συστήµατος των τριών
φορτίων να είναι ίση µε το µηδέν.

d

Σχ.2

Μονάδες 4

Β. Αντικαθιστούµε το φορτίο q 3 µε άλλο ακλόνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο
q 4 = 4µC και ταυτόχρονα κόβουµε το νήµα που συγκρατεί τα φορτία q1 και q 2
α) Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το φορτίο q 2 ;
Μονάδες 4
β) Να υπολογίσετε την απόσταση του φορτίου q 2 από το φορτίο q1 τη στιγµή
που η ταχύτητα του φορτίου q 2 µηδενίζεται στιγµιαία για πρώτη φορά .
Μονάδες 6
γ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το φορτίο q 2
κατά την κίνησή του.
Μονάδες 7
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Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις θεωρούνται αµελητέες.
∆ίνεται K c = 9.109 Nm 2 / C 2 .

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

