
πίεζη 1 atm και θεπμοκπαζία 27 
ο
C). Το μπαλόνι με κάποιο ηπόπο ανεβαίνει ζε ηέηοιο ύτορ πος η 

πίεζη ηηρ αημόζθαιπαρ είναι 0,25 atm και η θεπμοκπαζία -23 
ο
C.  

 A) Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη 

Αν μποπούζε ηο παιδί να δει ηο μπαλόνι ηόηε θα διαπίζηυνε όηι: 

α. ο όγκορ ηος αςξήθηκε;  

β. ο όγκορ ηος μειώθηκε;  

γ. ο όγκορ ηος έμεινε αμεηάβληηορ;  

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ  

Μονάδες 9 

Η θεπμοκπαζία ηος αέπα μέζα ζηο μπαλόνι εξιζώνεηαι με ηη θεπμοκπαζία ηος εξυηεπικού αέπα, 

και οι πιέζειρ ζηο εζυηεπικό ηος μπαλονιού και ζηην αημόζθαιπα είναι πεπίπος ίδιερ. Μποπείηε να 

ηιρ θευπήζεηε ακπιβώρ ίζερ για εςκολία. 

 

Β.2  Ένα παιδί κπαηάει ζηο σέπι ηος ένα μπαλόνι γεμάηο ήλιο πος καηαλαμβάνει όγκο 4 L (ζε 

ΘΕΜΑ B 

Β.1 Μηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. 

Τξηπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ, δηαηεξώληαο ηνλ όγθν ηνπ ζηαζεξό..   

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  

Γηα λα επαλαθέξνπκε ην αέξην ζηελ αξρηθή ηνπ πίεζε, δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, 

πξέπεη ν όγθνο ηνπ λα:   

α. ηξηπιαζηαζηεί       β. ππνηξηπιαζηαζηεί           γ. εμαπιαζηαζηεί.  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 8 



Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Ο ιόγνο 
,1

,2

υ

υ





 ησλ ελεξγώλ ηαρπηήησλ ησλ κνξίσλ ηνπ πδξνγόλνπ ζηηο θαηαζηάζεηο 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο (1) θαη (2), είλαη ίζνο κε: 

α. 2                           β. 
1

2
                              γ.  

2

2
 

 Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 

  

Β.2  Έλα δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ πεξηέρεη νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ πδξνγόλνπ (ην νπνίν 

ζεσξείηαη ηδαληθό), ην νπνίν  βξίζθεηαη ζηελ  θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο  (1), κε 

απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ1, πίεζε p1 θαη ελεξγό ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ υελ,1. Η πνζόηεηα ηνπ  

πδξνγόλνπ παξακέλεη ζην δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη κεηαβαίλεη αληηζηξεπηά ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο (2) κε ηνλ εμήο ηξόπν: απμάλνπκε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αεξίνπ ζηελ ηηκή Τ2, έηζη ώζηε ε πίεζή ηνπ λα ηεηξαπιαζηαζηεί θαη ε ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ 

ηνπ λα γίλεη υελ,2.  

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, 

θαηαιακβάλεη όγθν V,  έρεη απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ, ελώ βξίζθεηαη ππό πίεζε p. Δηπιαζηάδνπκε 

ηνλ όγθν ηεο πνζόηεηαο απηήο ελώ ηαπηόρξνλα ηεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Σηελ λέα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ην αέξην ζα έρεη απόιπηε ζεξκνθξαζία 

α. Τ΄ = 4Τ           β. Τ΄ = 8Τ             γ. Τ΄ = 2Τ     

 Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

δύν δνρεία ίδηνπ όγθνπ V1=V2=V. Τα δύν αέξηα εθηεινύλ ηηο 

αληηζηξεπηέο ηζόρσξεο κεηαβνιέο (1) θαη (2) πνπ θαίλνληαη 

ζην δηάγξακκα.  

                       

                   

 

 

                                 

                                             

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηνλ αξηζκό γξακκνκνξίσλ ησλ δύν αεξίσλ ηζρύεη:                                                 

α. n1  >  n2          β. n1  <  n2          γ. n1 = n2         

 Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 9 

 

(2) 

n2    

(1) p   

n1 

T  

  

Β.2  Δύν πνζόηεηεο ηδαληθώλ αεξίσλ κε αξηζκό γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2 αληίζηνηρα βξίζθνληαη ζε 

 

Β.2  Έλα δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ V πεξηέρεη πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ. Η πίεζε ηνπ ηδαληθνύ 

αεξίνπ είλαη p1 θαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη Τ1. Αο νλνκάζνπκε Εκ,1  ηε κέζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηωλ κνξίωλ ηνπ αεξίνπ απηνύ. Δηπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ. Τόηε ε 

κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηωλ κνξίωλ ηνπ αεξίνπ γίλεηαη .  

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Ο ιόγνο  είλαη ίζνο κε: 

 

α. 4               β. 2              γ. 1                 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

  Μονάδες 9 

 

Ε

Εκ,1

κ,2

Εκ,2



θαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε p1. 

Έλα δωκάηην έρεη αξρηθά έλα 

ηδάκη ηνπ αλνηρηό θαη 

επηθνηλωλεί κε ην πεξηβάιινλ. Τν 

ηδάκη έρεη εκβαδόλ Α. Κιείλνπκε 

ην ηδάκη θαη ην δωκάηην είλαη 

πιένλ αεξνζηεγώο θιεηζκέλν. Θεξκαίλνπκε κε ειεθηξηθή ζεξκάζηξα ην δωκάηην θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ γίλεηαη Τ2 =1,5·Τ1. Θεωξνύκε όηη ν αέξαο είλαη ηδαληθό αέξην.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε 

Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο, ζηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε, πνπ αζθείηαη ηόηε ζην ηδάκη από 

ηνλ αέξα ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αέξα κέζα ζην δωκάηην είλαη: 

            α. ΣF = 0,5p1A β. ΣF = p1A γ. ΣF = 1,5p1A 

 Μονάδες 4  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 Μονάδες 9  

 

 

Δωκάηην 

Τδάκη 

Πεξηβάιινλ 

 

 Β.2 Κάπνηα εκέξα ε απόιπηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη T1 

Β.2 Μία νκάδα καζεηώλ ζέινπλ λα ζεξκάλνπλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο νξηζκέλε πνζόηεηα 

αεξίνπ, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ωο ηδαληθό ζε ζπλζήθεο ελόο πεηξάκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ. Η 

ζέξκαλζε κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ην αέξην ππνβιεζεί ζηελ παξαθάηω κεηαβνιή: 

α. Ιζόζεξκε εθηόλωζε  

β. Μείωζε όγθνπ ππό ζηαζεξή πίεζε 

γ. Αύμεζε όγθνπ ππό ζηαζεξή πίεζε 

 Α)Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδες  3 

 Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες  6 

 



 

Β.2 Σηα εξγαζηήξην θπζηθήο ηνπ Λπθείνπ θαηά ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ηωλ λόκωλ ηωλ αεξίωλ, νη 

καζεηέο πήξαλ κεηξήζεηο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο γηα νξηζκέλε κάδα αεξίνπ θαη δεκηνύξγεζαλ ην 

πην θάηω γξάθεκα αθνύ πξώηα απνηύπωζαλ ηηο κεηξήζεηο θαη ράξαμαλ ηελ βέιηηζηε επζεία. 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Γύν πνζόηεηεο ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαληαη ηηο  

αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο πνπ παξηζηάλνληαη ζην δηπιαλό 

δηάγξακκα. 

Α) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο κεηαβνιέο. 

Μονάδες 3 

Β) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Δάλ γηα ηνπο όγθνπο ηωλ δνρείωλ πνπ πεξηέρνπλ ηα αέξηα ηζρύεη V1 = V2 , ηόηε γηα ηηο πνζόηεηεο 

ηωλ αεξίωλ ηζρύεη: 

α. n1 =  n2   β. n1  > n2   γ. n1 < n2. 

Μονάδες 3 

Γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 6 

p (1) 

(2) 

Τ 



 

Β.2 Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ππθλόηεηα  

ρ ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

εζωηεξηθή ελέξγεηα ηνπ αεξίνπ,  

 

α. απμάλεηαη   β. κεηώλεηαη   γ. παξακέλεη ζηαζεξή  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο.                                                                                 

Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ 

p 

B 

0 

A 

 Α)  Η θιίζε ηεο πεηξακαηηθήο επζείαο είλαη : 

  α. 
 

 
 = 

 

   
 bar/ 

o
K    β.  

 

 
 =  0,0044 bar/ 

o
K  γ. 

 

 
 = 225 bar/ 

o
K 

Μονάδες 5 

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηζηξεπηήο κεηαβνιήο    ε 

πίεζή ηνπ p ζε κηα αληηζηξεπηή κεηαβνιή   . 

Τ 
α. n1 > n2            β. n2 > n1 γ. n2 = n1 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Μονάδες 5 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2.  Σην δηάγξακκα p – V ηνπ ζρήκαηνο, νη θακπύιεο (1) 

θαη (2) αληηζηνηρνύλ ζηηο ηζόζεξκεο κεηαβνιέο δύν 

αεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία T. 

Αλ n1 θαη n2 νη πνζόηεηεο ησλ δύν αεξίσλ ηζρύεη: 
(2) 

p 

(1) 

Τ 

V 



ζέζε ώζηε: 1

2

L 3

L 2
 . 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ n1 ν αξηζκόο ησλ mol ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην πξώην κέξνο ηνπ δνρείνπ ηόηε:  

α. n1 = 1 mol  β. n1 = 1,2mol               γ. n1 = 1,5 mol 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδες 9 

L1 L2 

ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Δύο δοσεία όγκυν V1 = V και V2 = 5V ανηίζηοισα πεπιέσοςν ηον ίδιο απιθμό μοπίυν ηος ίδιος 

ιδανικού αεπίος πος βπίζκεηαι ζε καηάζηαζη θεπμοδςναμικήρ ιζοπποπίαρ. Αν οι θεπμοκπαζίερ 

είναι ανηίζηοισα Τ1 = Τ και Τ2 = 10Τ 

  Α)  Επιλέξηε ηη ζυζηή απάνηηζη.  

Η ζσέζη ηυν πιέζεών ηοςρ είναι: 

α.  p1 = p2 β.  p1 = 2p2 γ.  p1 = p2/2 

Μονάδες 4 

Β) Αιηιολογήζηε ηην απάνηηζή ζαρ. 

Μονάδες 8 

Β.2  Οπιζμένη ποζόηηηα ιδανικού αεπίος τύσεηαι ςπό ζηαθεπή πίεζη. 

 Α) Επιλέξηε ηη ζυζηή απάνηηζη. 

Η πςκνόηηηα ηος αεπίος: 

α. μένει ζηαθεπή β. αςξάνεηαι γ. μειώνεηαι 

Μονάδες 4 

Β) Αιηιολογήζηε ηην απάνηηζή ζαρ. 

Μονάδες 9 

 

 

Β.2 Ο θύιηλδξνο ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε κε έκβνιν ακειεηένπ πάρνπο πνπ 

κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο. Σηα δύν κέξε πεξηέρεηαη ζπλνιηθή πνζόηεηα 2 mol ηνπ ίδηνπ 

ηδαληθνύ αεξίνπ. To δνρείν βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ην έκβνιν ηζνξξνπεί ζε ηέηνηα 



Β.2  Αλ θαηαθόξπθν δνρείν θιείλεηαη κε έκβνιν βάξνπο Β θαη δηαηνκήο Α, ην νπνίν κπνξεί λα 

θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο, ελώ πεξηέρεη αέξην ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο,  

       Α)  

ηόηε ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζα εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε:   

          α.   p =  ………  αλ ην δνρείν είλαη θαηαθόξπθν κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα θάηω  

 

          β.    p =   ……… αλ ην δνρείν είλαη θαηαθόξπθν κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα πάλω 

Μονάδες 4 

      Β) Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

ζηαθεπού όγκος, είναι θ1 = 102
ο
 C.  Όηαν αςξηθεί η θεπμοκπαζία ηος, παπαηηπούμε όηι η πίεζή 

ηος αςξάνεηαι καηά 40%.  

 Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Η ηελική θεπμοκπαζία ηος αεπίος θα είναι: 

        α. θ2 = 252
ο
 C             β. θ2  = 352

ο
 C             γ. θ2 = 152

ο
 C              

Μονάδες 4 

  Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 

 

 

  

Β.2  Η απσική θεπμοκπαζία μιαρ ποζόηηηαρ ιδανικού αεπίος, ηο οποίο είναι κλειζμένο ζε δοσείο 

Μονάδες 9 

Γίλεηαη όηη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θπιηλδξηθό δνρείν είλαη patm . 

Α) Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε. 

Αν ο όγκορ ηος αεπίος ζηεν καηάζηαζε Α είναι 10 L, ηόηε ο όγκορ ζηεν καηάζηαζε Γ είναι: 

α.VΓ = 5 L  β.VΓ = 10 L  γ.VΓ  = 20 L 

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήζεηε  ηεν επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 

Τ(Κ) 

 

 

B.2  Σηο διάγπαμμα p –Τ ηος ζσήμαηορ απεικονίδονηαι οι ηπειρ μεηαβολέρ ενόρ ανηιζηπεπηού κύκλος 

 πος ςθίζηαηαι οπιζμένε ποζόηεηα ιδανικού αεπίος.  

p(atm) 

        Τ(Κ) 

B 

Γ 

300 600 

 A 
  1  



 

Α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο κεηαβνιέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Α κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ησλ 

κεηαβνιώλ ηεο ζηήιεο Β. 

 

 

 

 

 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο. 

Μονάδες 9 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. ΑΒ α. Ιζόρσξε ζέξκαλζε 

2. ΒΓ β.  Ιζνβαξήο ςύμε 

3. ΓΑ γ. Ιζόζεξκε εθηόλσζε 

 δ. Ιζνβαξήο ζέξκαλζε 

p(atm) 

 B 

Γ 
A 

                      Τ(Κ) 

B.2 Σην δηάγξακκα p–Τ ηνπ ζρήκαηνο απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο κεηαβνιέο ελόο αληηζηξεπηνύ θύθινπ  

πνπ πθίζηαηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ: 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Τεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ 

ππθλόηεηά ηνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε:  

Η απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζα 

α. δηπιαζηαζηεί  β. ηεηξαπιαζηαζηεί   γ. ππνδηπιαζηαζηεί  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                

Μονάδες 8 

    

Β.2 Σε δύν δνρεία (1) θαη (2) ίδηνπ όγθνπ πεξηέρνληαη 

πνζόηεηεο ηδαληθνύ αεξίνπ n1 θαη n2 αληίζηνηρα. Δηαηεξώληαο 

ζηαζεξό ηνλ όγθν θάζε δνρείνπ κεηαβάιινπκε ηε 

ζεξκνθξαζία νπόηε νη κεηαβνιέο ηεο πίεζεο θαίλνληαη ζην 

δηπιαλό δηάγξακκα p-Τ θαη γηα ηα δύν δνρεία. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηνλ αξηζκό ηωλ mol n1 ζην δνρείν 1 θαη ηνλ αξηζκό ηωλ 

mol n2 ην δνρείν 2 ηζρύεη: 

  α. n1 = 2 n2  β.  n1 = n2 γ. 3n1 = n2 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

  



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Γύν πνζόηεηεο ηδαληθώλ αεξίσλ nA θαη nB κε nA < nB ππνβάιινληαη ζε ηζόρσξε ζέξκαλζε ππό 

ίζνπο όγθνπο VA = VB.   

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Τν θνηλό δηάγξακκα p-T πνπ παξηζηάλεη ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη ηα δύν αέξηα ζα είλαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        α. ην δηάγξακκα 1                         β. ην δηάγξακκα 2                        γ. ην δηάγξακκα 3       

          Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

p 

T 0 

B 

A 

p 

T 0 

A 

B 

p 

T 0 

 A, B 

2 3 1 

ΘΕΜΑ Β 

B.1 Τν θνηλό δηάγξακκα όγθνπ-απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο 

(V-T) δύν πνζνηήησλ ηδαληθνύ αεξίνπ nΑ θαη nΒ γηα ηηο 

νπνίεο ηζρύεη nA=nB , δίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.      

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Γηα ηηο ζηαζεξέο πηέζεηο pΑ θαη pΒ ππό ηηο νπνίεο ηα αέξηα 

πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο (Α) θαη (Β) 

ηζρύεη: 

α. pΑ < pΒ           β. pΑ > pΒ            γ. pΑ = pΒ 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

Α 

Β 

V 

0 T 
 

Moνάδες 4 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύν πνζόηεηεο ηδαληθώλ αεξίσλ κε αξηζκό 

γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2 αληίζηνηρα, εθηεινύλ ηζνβαξή 

κεηαβνιή ζηελ ίδηα πίεζε. Σην δηπιαλό δηάγξακκα V-T 

παξηζηάλεηαη ε κεηαβνιή ηεο θάζε πνζόηεηαο αεξίνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Με βάζε ην δηάγξακκα γηα ηνπο αξηζκνύο  ησλ 

γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2 ηζρύεη: 

   α. n1>n2 β. n1 = n2  γ. n1<n2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      

Μονάδες 8 

V 

T 0 

n1 

n2 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δηαζέηνπκε νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ην νπνίν βξίζθεηαη αξρηθά ζε απόιπηε 

ζεξκνθξαζία Τ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ηεηξαπιαζηαζηεί ηαπηόρξνλα ε πίεζε θαη ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ρωξίο λα κεηαβιεζεί ε πνζόηεηα 

ηνπ), ηόηε ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ:  

α.  ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

β. ζα ηεηξαπιαζηαζηεί   

γ.  ζα δεθαεμαπιαζηαζηεί 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

                                                                                                                                  Μονάδες 8



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύν αέξηα πνπ ζεωξνύληαη ηδαληθά, Ο2 γξακκνκνξηαθήο κάδαο 32 g/mol θαη N2 

γξακκνκνξηαθήο κάδαο 28 g/mol βξίζθνληαη ζηελ ίδηα απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ. Ο ιόγνο ηωλ 

ελεξγώλ ηαρπηήηωλ ηωλ κνξίωλ υελ (N2)/ πελ (O2) ηζνύηαη κε:  

α. 
8

7
   β.

7

8
   γ.

8

7
 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

           Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

           Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1 Δύο ποζόηηηερ ιδανικών αεπίων με απιθμό γπαμμομοπίων n1 και n2 ανηίζηοισα για ηοςρ 

οποίοςρ ιζσύει n1< n2  βπίζκονηαι ζε δοσεία Δ1 και Δ2 ίζος όγκος και εκηελούν ιζόσωπερ 

ανηιζηπεπηέρ μεηαβολέρ. 

Α) Ποιο από ηα διαγπάμμαηα αναπαπιζηά ζωζηά ηην παπαπάνω ππόηαζη; 

 

                            

 

 

                                                                                           

                         

 

 

 

α. ηο (1)                     β. ηο(2)                                γ. ηο (3) 

 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

                            Μονάδες 8   

Β.2 Οπιζμένη ποζόηηηα μονοαηομικού αεπίος εκηελεί ιζοβαπή εκηόνωζη. Η ενεπγόρ ηασύηηηα ηων 

μοπίων ηος 

 α. μένει ίδια                 β. αςξάνεηαι γ. ελαηηώνεηαι  

Α) Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 

 

 

n1 

p 

T 

p 

T 

n1 

n1, n2 
p 

T 

n2 

n2 

(1) (2) (3) 



ΘΕΜΑ Δ 

Πνζόηεηα αεξίνπ πδξνγόλνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε πνζόηεηα αεξίνπ νμπγόλνπ (θαη 

ηα δύν αέξηα ζεωξνύληαη ηδαληθά).  

Δ1) Πνηνο είλαη ν ιόγνο ηωλ κέζωλ κεηαθνξηθώλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ κνξίωλ ηωλ δύν αεξίωλ; 

Μονάδες 6 

Δ2)  Πνηνο είλαη ν ιόγνο ηωλ ελεξγώλ ηαρπηήηωλ ηωλ κνξίωλ ηωλ δύν αεξίωλ 2

2

u

u









;  

Μονάδες 7 

Σηε ζπλέρεηα ρωξίο λα κεηαβιεζεί ε πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ, ζπκπηέδεηαη ν όγθνο ηνπ αεξίνπ ζην 

κηζό (ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθό όγθν). Πνηνο είλαη ν ιόγνο ηωλ ελεξγώλ ηαρπηήηωλ ηωλ κνξίωλ ηνπ 

πδξνγόλνπ, πξηλ θαη κεηά ηε κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ όηαλ απηή ε κεηαβνιή ζπληειείηαη: 

Δ3) ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία; 

Μονάδες 6 

Δ4) ππό ζηαζεξή πίεζε; 

Μονάδες 6 

Δίλεηαη νη γξακκνκνξηαθέο κάδεο ηνπ πδξνγόλνπ, Μ Η2 = 2·10
-3

 kg/mνℓ, θαη ηνπ νμπγόλνπ  

Μ Ο2 = 32·10
-3

 kg/mνℓ. 

 

 

 



Μονάδες 4 

Δ2) Να ςπολογίζεηε ηον όγκο και ηην πίεζη ηος αεπίος ζηην καηάζηαζη Γ. 

Μονάδες 2+4 

Δ3) Να ζσεδιάζεηε ηη κςκλική μεηαβολή ζε διάγπαμμα p-V με βαθμολογημένοςρ άξονερ. 

Μονάδες 8 

Γίνονηαι: 5

2

N
1 atm = 10  

25 J

3 mol K
R  



ΘΕΜΑ Δ 

Οπιζμένη ποζόηηηα ιδανικού μονοαηομικού αεπίος βπίζκεηαι ζηην καηάζηαζη θεπμοδςναμικήρ 

ιζοπποπίαρ Α, όπος η πίεζή ηος είναι pA = 2 atm, ο όγκορ ηος είναι VA = 5 L και η απόλςηη 

θεπμοκπαζία ηος είναι ΤΑ = 600 Κ. Το αέπιο ςποβάλλεηαι ζε  κςκλική μεηαβολή, η οποία 

αποηελείηαι από ηιρ εξήρ επιμέποςρ μεηαβολέρ: 

Α       Β: ιζοβαπήρ τύξη μέσπι να ςποδιπλαζιαζηεί η απόλςηη θεπμοκπαζία ηος. 

Β       Γ:  ιζόθεπμη εκηόνυζη. 

Γ       Α:  ιζόσυπη θέπμανζη μέσπι ηην απσική ηος θεπμοκπαζία. 

Δ1) Να ςπολογίζεηε, ζε mol, ηην ποζόηηηα ηος ιδανικού αεπίος. 

 , 1 L = 10
-3

 m
3
 και ln2   0,7 ,η ζηαθεπά ηυν ιδανικών αεπίυν

m



ΘΕΜΑ Δ 

Μια ποζόηηηα n = 
2

R
 mol ιδανικού αεπίος (ηο R είναι απιθμηηικά ίζο με ηη ζηαθεπά ηυν ιδανικών 

αεπίυν εκθπαζμένη ζε 
J

mol K
) βπίζκεηαι ζηην καηάζηαζη θεπμοδςναμικήρ ιζοπποπίαρ Α, όπος η 

πίεζή ηος είναι pA = 3 atm, ο όγκορ ηος VA  και η απόλςηη θεπμοκπαζία ΤΑ = 300 Κ. Το αέπιο 

ςποβάλλεηαι ζηιρ παπακάηυ ανηιζηπεπηέρ μεηαβολέρ: 

Α       Β:  ιζοβαπή θέπμανζη μέσπι να διπλαζιαζηεί η απόλςηη θεπμοκπαζία ηος. 

Β       Γ:  ιζόσυπη τύξη μέσπι να ςποηπιπλαζιαζηεί η απόλςηη θεπμοκπαζία ηος. 

Δ1) Να ςπολογίζεηε ηον όγκο ηος αεπίος ζηην απσική ηος καηάζηαζη. 

Μονάδες 6 

Γίνεηαι όηι 5

2

N
1 atm = 10  

m
. 

 

 

Μονάδες 5 

Δ2) Να ςπολογίζεηε ηην πίεζη ηος αεπίος ζηην ηελική ηος καηάζηαζη. 

                                                                                                                                             Μονάδες 8 

Μονάδες 6 

Δ4)  Να  ζσεδιάζεηε  ηιρ  μεηαβολέρ  ζε  διάγπαμμα  p-V  και  διάγραμμα  P-T  με  βαθμολογημένοςρ 

άξονερ. 



ΘΕΜΑ Δ 

Οπιζμένη ποζόηηηα ιδανικού αεπίος πος βπίζκεηαι ζε καηάζηαζη θεπμοδςναμικήρ ιζοπποπίαρ με 

Μονάδες 6 

Δ3) Να ςπολογιζηεί η επί ηηρ εκαηό (%) μεηαβολή ηηρ μέζηρ κινηηικήρ ενέπγειαρ ηων μοπίων ηος 

αεπίος. 

Μονάδες 6 

Όηαν αςξηθεί η θεπμοκπαζία ενόρ άλλος ιδανικού αεπίος, ηο οποίο είναι κλειζμένο ζε δοσείο 

Δ4) Να ςπολογιζηούν η απσική και η ηελική θεπμοκπαζία ηος αεπίος ζε 
ο
 C. 

Μονάδες 7 

Δίνεηαι όηι: 1 atm = 10
5
 N/m

2
 και  1L=10

-3
m

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 6 

Δ2) Να παπαζηαθεί γπαθικά, ζε άξονερ p –V η μεηαβολή 

όγκο V1 = 2 L θεπμοκπαζία θ1 = 20
ο
 C θεπμαίνεηαι ςπό ζηαθεπή πίεζη  p = 2 atm, οπόηε η 

απόλςηη θεπμοκπαζία  ηος αεπίος αςξάνεηαι καηά 50%.  

Δ1) Nα βπεθεί o νέορ όγκορ ηος V2. 

ζηαθεπού όγκος, καηά 150
ο
 C η πίεζή ηος αςξάνεηαι καηά 40%. 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Γίλεηαη ην δηπιαλό δηάγξακκα ην νπνίν απεηθνλίδεη κηα 

κεηαβνιή ηδαληθνύ αεξίνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Πνηά από ηηο πην θάηω πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα εθηειέζεη 

κηα κεηαβνιή ζαλ απηή πνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό  δηάγξακκα; 

        Α     Β             Γ 

α. ε Α  β. ε Β   γ. ε Γ 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηεο απάληεζε ζαο. 

                                                                                                                                  Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ Β 

 

 

 

 

Β.1  Καηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν έρεη ηε κία ηνπ βάζε αθιόλεηε ελώ ε άιιε θξάζζεηαη κε 

έκβνιν βάξνπο w θαη επηθάλεηαο κε εκβαδό Α πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Σην δνρείν 

αθνύ πξνζηίζεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ, ηνπνζεηείηαη όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην 

έκβνιν λα ηζνξξνπεί.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Καηά ηελ ηζνξξνπία ε πίεζε ηνπ αεξίνπ είλαη:                           

 α. ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε                   

 β. κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε                                                                             

γ. κηθξόηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .       

                                                                                                                                   Μονάδες 8 

                                        

ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πεξηέρεηαη ζε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ, ππό ζηαζεξή πίεζε 

p1.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Δάλ αθαηξέζνπκε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ από ην δνρείν θαη ζεσξεζεί όηη ε κέζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ δηαηεξεζεί ζηαζεξή, ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ ζα γίλεη:                            

α. p2 = p1/2                             β.  p2 = p1                                    γ.  p2 = 2 p1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .   

                                                                                                                                   Μονάδες 8 

                                            



ΘΕΜΑ Β 

 

 

 

 

Β.1  Καηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν έρεη ηε κία ηνπ βάζε αθιόλεηε ελώ ε άιιε θξάζζεηαη κε 

έκβνιν βάξνπο w θαη επηθάλεηαο Α πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρωξίο ηξηβέο. Σην δνρείν πξνζηίζεηαη 

νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ θαη θαηόπηλ ηνπνζεηείηαη κε ην θηλνύκελν έκβνιν πξνο ηα θάηω, όπωο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν έκβνιν ηζνξξνπεί ζε θάπνηα ζέζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Καηά ηελ ηζνξξνπία ε πίεζε ηνπ αεξίνπ είλαη:                           

α. ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε  

β. κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε                                                                             

 γ. κηθξόηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .                                               

Μονάδες 8 

 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

         Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

                                                                                                                                   Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 27ν
C.  

Εάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ γίλεη 327ν
C, ηόηε ε μέση κινητική  ελέξγεηα των μορίων ηνπ αεξίνπ: 

α. ζα παξακείλεη ζηαζεξή           β. ζα δηπιαζηαζηεί  γ. ηίπνηα από ηα δπν 


