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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

1. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγματοποιεί ισόθερμη μεταβολή. Η πίεση του 

αερίου είναι:  

α. ανάλογη του όγκου 

β. ανάλογη της θερμοκρασίας 

γ. αντιστρόφως ανάλογη του όγκου 

δ. δεν εξαρτάται από τον όγκο 

 

2. Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου, το οποίο θερμαίνεται με σταθερό όγκο είναι:  

α. ανάλογη του όγκου  

β. ανάλογη της θερμοκρασίας 

γ. αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας 

δ. αντιστρόφως ανάλογη του όγκου 

 

3. Ο όγκος ορισμένη ποσότητας αερίου, το οποίο θερμαίνεται διατηρώντας σταθερή την 

πίεση, είναι:  

α. ανάλογος της θερμοκρασίας 

β. αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης 

γ. αντιστρόφως ανάλογος της θερμοκρασίας 

δ. ανάλογος της πίεσης 

 

4. Η πίεση ορισμένης ποσότητας ενός αερίου που πραγματοποιεί ισόθερμη εκτόνωση:  

α. μένει σταθερή 

β. αυξάνεται 

γ. μειώνεται 

δ. είναι ανάλογη του όγκου 

 

5. Η καταστατική εξίσωση ενός πραγματικού αερίου προσεγγίζει πιο πολύ την 

καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου όταν:  

α. η θερμοκρασία είναι υψηλή 

β. η θερμοκρασία είναι χαμηλή 

γ. η πίεση είναι υψηλή και η θερμοκρασία είναι χαμηλή  

δ. η πίεση είναι χαμηλή και η θερμοκρασία είναι υψηλή  

 

6. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο με διαθερμικά τοιχώματα, κλεισμένο με έμβολο που 

μπορεί να κινείται. Το δοχείο είναι μέσα σε λουτρό με νερό σταθερής θερμοκρασίας. 

Κάποια στιγμή διπλασιάζουμε την πίεση του αερίου p2=2p1. Ο όγκος του αερίου:  

α. διπλασιάζεται 

β. υποδιπλασιάζεται 

γ. τετραπλασιάζεται 

δ. υποτετραπλασιάζεται 
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7. Μια ποσότητα n mol ιδανικού αερίου έχει όγκο V1, θερμοκρασία Τ1 και πίεση p1. Σε 

ποιες από τις επόμενες περιπτώσεις η πίεση του αερίου θα διπλασιαστεί;  

α. Στον ίδιο όγκο προσθέτουμε άλλα n mol του ίδιου αερίου με σταθερή τη 

θερμοκρασία. 

β. Στον ίδιο όγκο προσθέτουμε άλλα n mol ενός άλλου ιδανικού αερίου, 

διαφορετικής γραμμομοριακής μάζας, διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή.  

γ. Διπλασιάζουμε τον όγκο και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου.  

δ. Διπλασιάζουμε τον όγκο και τετραπλασιάζουμε την απόλυτη θερμοκρασία του 

αέριου.  

 

8.   Στην ισόχωρη θέρμανση ιδανικού αέριου:  

α. ο όγκος παραμένει σταθερός  

β. η πυκνότητα αυξάνεται  

γ. η πίεση παραμένει σταθερή  

δ. η πίεση είναι ανάλογη με τη θερμοκρασία 

ε. η θερμοκρασία παραμένει σταθερή 

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) 

 

9. Έστω ένα ανοιχτό δοχείο που περιέχει αέρα, ο οποίος θεωρούμε ότι συμπεριφέρεται 

σαν ιδανικό αέριο. Το θερμαίνουμε έως ότου η απόλυτη θερμοκρασία μέσα σε αυτό 

διπλασιαστεί. Τότε μπορούμε να πούμε ότι:  

α. διπλασιάζεται και η πίεση μέσα στο δοχείο  

β. η πίεση του αέρα μέσα στο δοχείο μένει σταθερή και ίση με την ατμοσφαιρική 

πίεση 

γ. η μάζα του αέρα μέσα στο δοχείο υποδιπλασιάζεται  

δ. η πίεση του αέρα μέσα στο δοχείο υποδιπλασιάζεται λόγω μείωσης της μάζας.  

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 

10. Να  αντιστοιχίσετε κατάλληλα τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β 

 

Α Β 

1. Νόμος του Boyle Α. Η πίεση είναι σταθερή 

2. Νόμος του Charles Β. Η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη με 
τον όγκο 

3. Νόμος του Gay-Lussac Γ. Το γινόμενο της πίεσης με τον όγκο 
ισούται με το γινόμενο του αριθμού τον 

moles επί τη σταθερά των ιδανικών αερίων 
επί την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου 

4. Καταστατική Εξίσωση Δ. Ο όγκος είναι σταθερός 

 

 

1. 2. 3. 4. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑΤΑ Β΄ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

 

1. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται μεταβολή σε σταθερή 

θερμοκρασία. Αν ο όγκος του αερίου μειωθεί κατά 10%, τότε η πίεση του αερίου 

αυξάνεται κατά:  

α. 
100

9
% 

β. 
100

11
% 

γ. 10% 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε.  

 

2. Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν βάση Α έχει τον άξονά του κατακόρυφο. Περιέχει 

ποσότητα ιδανικού αερίου και φράσσεται με έμβολο βάρους �⃗⃗� , το οποίο μπορεί 

να κινείται ελεύθερα. Το έμβολο ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν 𝑝𝑎𝑡𝑚 

είναι η ατμοσφαιρική πίεση και  p η πίεση που ασκεί το αέριο στο έμβολο, τότε 

ισχύει:  

α. 𝑝𝑎𝑡𝑚 = 𝑝 

β. 𝑝𝑎𝑡𝑚 > 𝑝 

γ. 𝑝𝑎𝑡𝑚 < 𝑝 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.  

 

3. Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων, με αριθμό γραμμομορίων 

𝑛1 και 𝑛2 αντίστοιχα, βρίσκονται σε δοχεία όγκου V1=V2=V. 

Τα δύο αέρια εκτελούν τις ισόχωρες μεταβολές (1), (2) που 

φαίνονται στο διπλανό διάγραμμα. Για τους αριθμούς των 

γραμμομορίων των δύο αερίων ισχυει:  

α. 𝑛1 > 𝑛2 

β. 𝑛1 < 𝑛2 

γ. 𝑛1 = 𝑛2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.  

 

 

4. Το κοινό διάγραμμα V-T δύο ποσοτήτων ιδανικού αερίου nA 

και nB, για τις οποίες ισχύει nA=nB δίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Για τις σταθερές πιέσεις pA και pB υπό τις οποίες τα 

αέρια πραγματοποιούν τις μεταβολές Α και Β, ισχύει:  

α. 𝑝𝐴 < 𝑝𝐵 

β. 𝑝𝐴 > 𝑝𝐵 

γ. 𝑝𝐴 = 𝑝𝐵 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

 

1. Κυλινδρικό δοχείο με διαθερμικά τοιχώματα φράσσεται με εφαρμοστό έμβολο και 

τοποθετείται σε λουτρό νερού σταθερής θερμοκρασίας. Αρχικά η πίεση του αερίου 

είναι 𝑝1 = 3 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄ . Αν 𝑉2 =

𝑉1

2
 

α. Πως ονομάζεται η μεταβολή και ποιος νόμος ισχύει;  

β. Ποια είναι η τελική πίεση του αερίου;  

γ. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα p-V. 

 

2. Δοχείο σταθερού όγκου περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία 

T1=300K και πίεση 𝑝1 = 1 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄ . Αν θερμάνουμε το αέριο μέχρι να φτάσει σε 

θερμοκρασία 𝜃2 = 127℃ 

α. Πως ονομάζεται η μεταβολή και ποιος νόμος ισχύει;  

β. Ποια είναι η τελική πίεση του αερίου; 

γ. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα p-V, V-T, p-T. 

 

3. Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν βάση Α έχει τον άξονά του κατακόρυφο. Περιέχει 

ποσότητα ιδανικού αερίου και φράσσεται με έμβολο, ώστε η πίεση του αερίου να 

παραμένει σταθερή. Αρχικά το αέριο έχει θερμοκρασία Τ1=300Κ και καταλαμβάνει 

όγκο V1=6L. Ψύχουμε το αέριο ώστε να αποκτήσει θερμοκρασία T2=250K.  

α. Πως ονομάζεται η μεταβολή και ποιος νόμος ισχύει;  

β. Ποιος είναι ο τελικός όγκος του αερίου;  

γ. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα p-V, p-T, V-T. 

 

4. Ποσότητα n=2mol υδρογόνου βρίσκεται σε δοχείο όγκου V=83,1L και σε 

θερμοκρασία Τ=500Κ. Αν θεωρήσουμε ότι το υδρογόνο είναι ιδανικό αέριο, να 

υπολογίσετε:  

α. την πίεση μέσα στο δοχείο 

β. τη μάζα του υδρογόνου που περιέχεται στο δοχείο 

γ. την πυκνότητα του υδρογόνου 

Δίνονται 𝛭𝛨2
= 2 ∙ 10−3 𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙
⁄       𝑅 = 8,31

𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
 

 

5. Ποσότητα ιδανικού αερίου 𝑛 =
2

𝑅
𝑚𝑜𝑙 και όγκου V1 βρίσκεται σε θερμοκρασία 

𝜃1 = 127℃ και σε πίεση 𝑝1 = 4 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄ . Διπλασιάζουμε την πίεση του αερίου 

διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία και στη συνέχει ψύχουμε το αέριο στους 

𝜃2 = 27℃, διατηρώντας τον όγκο του σταθερό. Να υπολογίσετε:  

α. τον αρχικό όγκο V1του αερίου 

β. τον τελικό όγκο Vτελ του αερίου 

γ. την τελική πίεση του αερίου 
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6. Ποσότητα ιδανικού αερίου 𝑛 =
2

𝑅
𝑚𝑜𝑙 βρίσκεται στην κατάσταση Α με πίεση 𝑝1 =

2 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄  και καταλαμβάνει όγκο 𝑉1 = 30 𝐿.  To αέριο θερμαίνεται μέχρι 

διπλασιασμού της θερμοκρασίας του με δύο τρόπους: 

i. ισόχωρα μέχρι την κατάσταση Β και 

ii. ισοβαρώς μέχρι την κατάσταση Γ. 

α. Ποιος νόμος ισχύει σε καθεμία από τις μεταβολές αυτές και ποια είναι η αρχική 

θερμοκρασία του αερίου;  

β. Να υπολογίσετε την πίεση p2 και τον όγκο V3 

γ. Να σχεδιάσετε σε κοινό σύστημα αξόνων τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ. 

 

7. Μέσα στο δοχείο του διπλανού σχήματος υπάρχουν 𝑛 =
400

3𝑅
𝑚𝑜𝑙 ιδανικού 

αερίου σε θερμοκρασία 𝛵𝛢 = 300𝛫 και σε πίεση 𝑝𝐴 = 1 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄ . 

α. Να βρείτε τον όγκο του αερίου  

β. Πιέζοντας το έμβολο το αέριο αυτό μεταβαίνει στην κατάσταση Β, όπου 

η θερμοκρασία είναι 𝛵𝛣 = 600𝛫 και η πίεση είναι 𝑝𝐵 = 8 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄ .  

γ. Να υπολογίσετε το νέο όγκο του αερίου.  

 

8. Σ’ ένα δοχείο σταθερού όγκου βρίσκεται ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπό 

πίεση 𝑝1 = 40 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄ και θερμοκρασία T1=300K. Αν τα 3/5 της ποσότητας 

αυτής του αερίου εγκαταλείψουν το δοχείο μέσα από μια οπή και η θερμοκρασία 

του αερίου που απομένει στο δοχείο ελαττωθεί σε Τ2=270Κ, να υπολογίσετε τη 

νέα τιμή της πίεσης του αερίου μέσα στο δοχείο.  

 

9. Δύο δοχεία Α και Β έχουν όγκους VA=1200L και VB=800L αντίστοιχα και περιέχουν 

ιδανικό αέριο σε πιέσεις 𝑝𝐴 = 2 ∙ 105 𝑁
𝑚2⁄  και 𝑝𝐵 = 6 ∙ 105 𝑁

𝑚2⁄ . Αν ανοίξουμε 

τη στρόφιγγα, να υπολογίσετε την τελική πίεση στα δύο δοχεία, θεωρώντας ότι η 

θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής παραμένει σταθερή.  

 

 

 

10. Το έμβολο στη διάταξη του σχήματος ισορροπεί στο μέσο του κυλίνδρου. 

Στο μέρος Α υπάρχει He , ενώ στο μέρος Β υπάρχει H2. Αν σε όλο το δοχείο 

επικρατεί η ίδια θερμοκρασία και τα δύο αέρια θεωρούνται ιδανικά, να βρείτε:  

α. το λόγο των αριθμών των γραμμομορίων των δύο αερίων 

β. το λόγο των μαζών των δύο αερίων 

γ. την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί το έμβολο αν θερμάνουμε 

ομοιόμορφα το δοχείο.  

Δίνονται: 𝑀𝐻𝑒 = 4 ∙ 10−3 𝑘𝑔
𝑚𝑜𝑙

⁄  και 𝛭𝛨2
= 2 ∙ 10−3 𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙
⁄  


