
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Θέμα A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1– Α4 
και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Α1.  Δύο ομόσημα φορτία q1 και q2 βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Αν τα φορτία 

τοποθετηθούν σε απόσταση 2r, η δυναμική τους ενέργεια: 
1. διπλασιάζεται. 

2. υποδιπλασιάζεται. 

3. τετραπλασιάζεται. 
4. παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 5 

 
Α2.  Υλικό σημείο μάζας Μ δημιουργεί γύρω του βαρυτικό πεδίο. Η ένταση του πεδίου σε 

σημείο Α που απέχει απόσταση r από το υλικό σημείο έχει μέτρο που είναι: 
1. ανάλογο της απόστασης r. 

2. ανάλογο της μάζας Μ. 

3. αντιστρόφος ανάλογο της απόστασης r. 

4. αντιστρόφος ανάλογο της μάζας Μ. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Θετικά φορτισμένο σωματίδιο αμελητέου βάρους, μάζας m και φορτίου q, 
εκτοξεύεται από σημείο Α ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης Ε, με 

ταχύτητα u0 ίδιας κατεύθυνσης με αυτή των δυναμικών γραμμών του πεδίου. Η 

κίνηση του σωματιδίου μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο είναι: 
1. ευθύγραμμη ομαλή. 

2. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. 

3. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. 

4. ομαλή κυκλική. 

Μονάδες 5 
 

Α4.   Τριπλασιάζουμε την πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου διατηρώντας 
σταθερή τη θερμοκρασία. Η πυκνότητα του αερίου: 

1. υποτριπλασιάζεται. 
2. τριπλασιάζεται. 

3. μένει σταθερή. 

4. εννιαπλασιάζεται. 
Μονάδες 5 



Α5.  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό 
τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη. 

1. Το δυναμικό του πεδίου βαρύτητας της Γης αυξάνεται όταν απομακρυνόμαστε από 
τη Γη. 

2. Η δυναμική ενέργεια ενός συστήματος δύο φορτισμένων σωματιδίων είναι πάντα 
θετική. 

3. Ένα πρωτόνιο εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς 

ηλεκτρικού πεδίου. Τότε θα διαγράψει παραβολική τροχιά. 
4. Ανάμεσα στα μόρια ιδανικού αερίου ασκούνται δυνάμεις πριν την κρούση τους. 

5. Είναι δυνατόν ένα ιδανικό αέριο να υποστεί μία ισοβαρή συμπίεση, ενώ ταυτόχρονα 

η θερμοκρασία του να παραμένει σταθερή.  

Μονάδες 5 

 

Θέμα B 
Β1.  Η ταχύτητα διαφυγής ενός σώματος από σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος h=3RΓ 

επιφάνεια της Γης έχει μέτρο: 

1. √ . 

2. √ . 

3. √ . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 6 

Β2.  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υποβάλλεται σε αντιστρεπτή μεταβολή κατά 

την οποία ο όγκος του αερίου τετραπλασιάζεται και η μέση κινητική ενέργεια των 
μορίων του αερίου τετραπλασιάζεται. Κατά τη μεταβολή αυτή: 

1. Η πίεση του αερίου τετραπλασιάζεται και η θερμοκρασία του διπλασιάζεται. 

2. Η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή και η θερμοκρασία του τετραπλασιάζεται. 

3. Η πίεση και η θερμοκρασία του αερίου διπλασιάζονται. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 6 

Β3.  Φορτισμένο σωματίδιο μάζας m και αρνητικού φορτίου q βάλλεται με 

αρχική ταχύτητα υ0 παράλληλη στις δυναμικές γραμμές ομογενούς 
ηλεκτρικού πεδίου έντασης E και ομόρροπα με αυτές, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. Το πεδίο δημιουργείται ανάμεσα σε δύο 

φορτισμένες πλάκες που παρουσιάζουν διαφορά δυναμικού V και 
απέχουν απόσταση L.  

Η βαρυτική αλληλεπίδραση θεωρείται αμελητέα.  
Η απόσταση που θα διανύσει το σώμα μέχρι να σταματήσει είναι: 

1. . 

2. .  

3. . 



Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 

Θέμα Γ 

Δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες που απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση L=1cm, είναι φορτισμένες με αντίθετα φορτία, όπως 

στο διπλανό σχήμα και δημιουργούν ανάμεσά τους ομογενές 

ηλεκτροστατικό πεδίο. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο 
πλακών είναι V=200V. Σωμάτιο μάζας m=10g και ηλεκτρικού 

φορτίου q=+10−8C, αφήνεται ελεύθερο από ένα σημείο Α πολύ 

κοντά στη θετική πλάκα. 
Γ1.  Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου. 

Μονάδες 5 
Γ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σωματίου. 

Μονάδες 6  
Γ3.  Τη χρονική στιγμή t1 το σωμάτιο φτάνει στο σημείο Γ που βρίσκεται στον αρνητικό 

οπλισμό του πυκνωτή. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σωμάτιου στο σημείο Γ. 

Μονάδες 7  
Γ4.  To σωμάτιο κατά την πορεία του από το σημείο Α στο σημείο Γ διέρχεται και από τα 

σημεία Κ και Λ που απέχουν απόσταση (ΚΛ)=0,25cm. Αν το δυναμικό στο σημείο Κ 

είναι VK=80V, να υπολογίσετε το δυναμικό στο σημείο Λ. 
Μονάδες 7  

 Να θεωρήσετε ότι το βάρος του σωμάτιου είναι αμελητέο. 

 

Θέμα Δ 

Ποσότητα  ιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών 

αερίων σε ) βρίσκεται στην κατάσταση Α, υπό πίεση pA=3⋅105Ν/m2 και όγκο 

VA=10-3m3. 
Το αέριο εκτελεί διαδοχικά τις παρακάτω μεταβολές : 

i. ΑΒ: ισοβαρής θέρμανση μέχρι να τετραπλασιαστεί η θερμοκρασία του, 
ii. ΒΓ: ισόθερμη συμπίεση μέχρι ο όγκος του να γίνει ίσος με τον όγκο της 

κατάστασης Α (VΓ=VA), 

iii. ΓΑ: ισόχωρη ψύξη μέχρι να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. 
Δ1.  Να υπολογίσετε την αρχική θερμοκρασία ΤΑ του αερίου. 

Μονάδες 5 

Δ2.  Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Β και την πίεσή του 
στην κατάσταση Γ. 

Μονάδες 6 
Δ3.   Να σχεδιάσετε τις παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα πίεσης – όγκου (p-V) , πίεσης 

– θερμοκρασίας (p-T) και όγκου – θερμοκρασίας (V-T). 

Μονάδες 9 
Δ4.   Να υπολογίσετε τον λόγο των πυκνοτήτων του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ. 

Μονάδες 5 
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