Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Αέρια

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1) Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται αέριο. Για να τετραπλασιαστεί η πίεση και ταυτόχρονα να
διπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία, πρέπει µε κάποιον τρόπο η µάζα του αερίου
i) να παραµείνει ίδια
ii) να τετραπλασιαστεί
iii) να διπλασιαστεί
iv) να υποδιπλασιαστεί.
2) Μια ποσότητα αερίου θερµαίνεται µε σταθερό όγκο. Τότε η πυκνότητά του:
α)

Αυξάνεται,

β)

Μειώνεται,

γ) παραµένει σταθερή.

3) Σε δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχεται ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου σε πίεση 1 atm. Αν
στο δοχείο εισαχθεί µια πρόσθετη ίση ποσότητα ιδανικού αερίου, της ίδιας θερµοκρασίας, η νέα πίεση
του αερίου θα είναι
α. 0,5 atm

β. 1 atm

γ. 2 atm

δ. 4 atm

4) Η πίεση ορισµένης ποσότητας αερίου µεταβάλλεται υπό σταθερή θερµοκρασία. Ποια από τις παρακάτω
προτάσεις είναι ορθή;
α. όταν η πίεση διπλασιάζεται, ο όγκος επίσης διπλασιάζεται.
β. όταν η πίεση υποδιπλασιάζεται, ο όγκος διπλασιάζεται.
γ. όταν η πίεση υποδιπλασιάζεται, ο όγκος υποδιπλασιάζεται.
δ. όταν η πίεση διπλασιάζεται, ο όγκος περιορίζεται στο ένα τέταρτο.
5) Η σχέση µεταξύ της πίεσης p και του όγκου V ορισµένης ποσότητας αερίου, όταν η θερµοκρασία του
αερίου παραµένει σταθερή, είναι
α. pV = σταθ.
6)

β. pV2

γ.

p
= σταθ.
V

δ. pVγ = σταθ.

Σύµφωνα µε το νόµο του Boyle
α. η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη µε την απόλυτη θερµοκρασία του
β. η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη µε τον όγκο του
γ. ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την απόλυτη θερµοκρασία του.
δ. ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την πίεση.

7)

Η απόλυτη θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται, υπό σταθερή πίεση. Για
να αποκτήσει το αέριο την αρχική του θερµοκρασία, υπό σταθερό όγκο, πρέπει η πίεση του
α. να υποδιπλασιαστεί.
β. να διπλασιαστεί.
γ. να τετραπλασιαστεί.
δ. να υποτετραπλασιαστεί.

8) Η κινητική θεωρία
α. µελετά τις κινήσεις των µορίων των αερίων.
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β. περιγράφει τη συµπεριφορά των αερίων µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα.
γ. περιγράφει τη συµπεριφορά των αερίων, παίρνοντας υπόψη τη δοµή τους.
δ. αναζητά σχέσεις ανάµεσα στα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των αερίων και τις κινήσεις των µορίων
τους.
9)

Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις, που αναφέρονται στο πρότυπο του ιδανικού αερίου, είναι
λανθασµένη;
α. Τα µόρια του ιδανικού αερίου συµπεριφέρονται ως µικρές όµοιες ελαστικές σφαίρες.
β. Μεταξύ των µορίων του ιδανικού αερίου δεν ασκούνται δυνάµεις, παρά µόνον κατά τις µεταξύ τους
συγκρούσεις και κατά τις συγκρούσεις τους µε τα τοιχώµατα του δοχείου.
γ. Στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο συγκρούσεων, τα µόρια του ιδανικού αερίου κινούνται µε σταθερή
επιτάχυνση.
δ. Η κινητική ενέργεια των µορίων του ιδανικού αερίου οφείλεται µόνο στη µεταφορική τους κίνηση.

10) Η αύξηση της πίεσης ορισµένης µάζας ιδανικού αερίου προκαλεί
α. αύξηση της θερµοκρασίας του, όταν ο όγκος του παραµένει σταθερός.
β. αύξηση του όγκου του, όταν η θερµοκρασία του παραµένει σταθερή.
γ. αύξηση της πυκνότητας του, όταν ο όγκος του παραµένει σταθερός.
δ. µείωση της θερµοκρασίας του, όταν ο όγκος του παραµένει σταθερός.
11) Ένα αέριο περιέχεται σε δοχείο σταθερού όγκου. Από τις παρακάτω µεταβολές, αυτή που θα µπορούσε
να οδηγήσει στην σχετικά µεγαλύτερη µεταβολή της πίεσης του αερίου είναι ο διπλασιασµός
α. του αριθµού των µορίων του αερίου.
β. της ενεργού ταχύτητας των µορίων του αερίου.
γ. της απόλυτης θερµοκρασίας του αερίου.
δ. της µάζας του αερίου.
12) Η θερµοκρασία ενός ιδανικού αερίου είναι ανάλογη προς:
α. την πυκνότητα του αερίου.
β. τη µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου, λόγω της µεταφορικής τους κίνησης.
γ. τη µέση ταχύτητα των µορίων του αερίου.
δ. τη µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου, λόγω της περιστροφής τους κίνησης.
13) Τα µόρια ενός ιδανικού αερίου σταθερής θερµοκρασίας
α. έχουν όλα την ίδια κινητική ενέργεια.
β. έχουν διαφορετικές κινητικές ενέργειες που παραµένουν σταθερές.
γ. έχουν µια συγκεκριµένη σταθερή µέση κινητική ενέργεια.
δ. έχουν όλα την ίδια ορµή.
14) Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των αερίων, σε µια δεδοµένη θερµοκρασία
α. όλα τα µόρια ενός αερίου έχουν την ίδια µέση ταχύτητα.
β. όλα τα µόρια ενός αερίου έχουν την ίδια µέση κινητική ενέργεια.
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γ. τα µόρια των ελαφρότερων αερίων έχουν µικρότερες µέσες κινητικές ενέργειες από τα µόρια των
βαρύτερων αερίων.
δ. τα µόρια των ελαφρότερων αερίων έχουν µεγαλύτερες µέσες κινητικές ενέργειες από τα µόρια των
βαρύτερων αερίων.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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