
1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu emango 
zaizkio. 

2.-  Behar den moduan  planteiatuta,  justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako ariketa bakoitzari,  
gehien hiru puntu emango zaizkio. 

Unibertsitaera 
Sartzeko  

Hautaprobak 

LOGSE 
Batxilergoa 

2000eko 
Ekaina 

 Fisika  
Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 

ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
 
1.- 1,0 . 10-11 g-ko masa duen hauts-partikula batek, 20 elektroiren karga berdina du eta orekan aurkitzen da 
bi xafla horizontal eta paraleloen artean, beraien arteko potentzial-diferentzia 153 V-koa delarik Eremua 
uniforrnea dela onartuz, 
 a) Zein da xaflen arteko distantzia? 
 b) Zein norantzatan eta zein azelerazioz higituko da hauts-partikula hori, xaflen arteko 

potentzial- diferentzia 2 V-tan handitzen baldin bada? 
       Eleklroiaren karga : e = 1,6 . 10-19 C 
 
2.- Josteko makina baten jostorratza higidura bibratorio harmonikoa kontsidera daitekeen higiduraz 
mugitzen ari da. Desplazamendu bertikal osoa 8 mm-koa bada eta makinak 20 puntada ematen baldin baditu 
10 s-tan, 
 
 a) Zein izango da eta zein puntutan lortuko du jostorratzak abiadura maxirnoa? 
 b) Zein izango da eta zein puntutan lortuko du jostorratzak azelerazio maximoa? 
 
B BLOKEA 
 
1.-10 cm² -ko sekzioa duen haril batek 50 espira ditu eta bere ardatza 1 T-ko eremu magnetiko baten eremu 
lerroei paraleloa da. 
 a) Eremua denborarekin linealki gutxitzen badoa, hi segundotan anulatu arte, kalkula bedi indar    

elektroeragile induzitua. 
 b) lrudika bitez grafikoki eremu magnetikoa eta indar elektroeragile induzitua denboraren funtzioz. 
 c) Harila biraka ari bada hasierako eremu magnetikoaren norabideari perpendilularra den  ardatz       

batekiko, 10 rad. s-1-ko abiadura angeluar konstantez, zein izango da indar elektroeragile       
induzituaren adierazpena? Zein izango da bere balore maximoa? 
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2.- Radona (Rn) sortzeko 88 Ra delakoaren nukleo baten desintegrazioan, alfa partikula bat igonzen da, 6,52·      
10-12 m-ko uhin-luzeradun gamma-izpi bakar batekin batera. 
 a) ldatz bedi Radioaren desintegrazioaren erreakzioa. 
 b) Kalkula bedi aipaturiko gamma-izpi horren energia maximoa, MeV-tan. 

c) Kalkula bedi aurreko erreakzioan gertaturiko masa-defektua, ganrma-izpiaren       
igorpenaren ondorioz. 

       Planck-enn konstantea : h = 6,62 .10-34 J.s 
       Eleklroiaren karga : e = 1,6 . 10-19 C 
GALDERAK 
 
1.- Uhin geldikorrak. Zeintzuk dira uhin bidaiari baten eta ultin geldikor baten arteko diferentziak?. 
2.- Efektu fotoelektrikoa. Efektu fotoelektrikoan, maiztasun-ataria aipatzen da. Zer esangura du? Defini ahal 

daiteke ere intentsitate-ataririk? Eta uhin-luzera-ataririk? Azal bitez zure erantzunak. 
3,- Lurraren gainetik h altuerara biraka ari den satelite artifizial baten energia mekanikoa. 
4.- Azal bitez uhin baten islapenaren eta errefrakzioare fenomenoak, eta berauek zuzentzen dituzten legeak. 
Hurrengo magnitudeen artean , v, λ , f , T, Zeintzuek aldatzen dira eta zeintzuek ez? 



1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu emango 
zaizkio. 

2.-  Behar den moduan  planteiatuta,  justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako ariketa bakoitzari,  
gehien hiru puntu emango zaizkio. 

Unibertsitaera 
Sartzeko  

Hautaprobak 

LOGSE 
Batxilergoa 

2000eko 
Uztaila 

 Fisika  
Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 

ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
  
1.- l000 km-ko erradioa duen planeta baten gainazalean, grabitatearen azelerazioak 2 m·s-1 balio du. Kalkula 
bitez: 

a) Planetaren masa. 
b) Planetaren gainazalean kokaturiko 50 kg-ko masadun objektu baton energia potentzial 

                grabitatorioa. 
c) Planetaren gainazaletik objektuen ihes-abiadura. 

     Grabitazio unibertsalaren konstanlea: G = 6,67 ·10-11 N·m²· kg-2 
 
2.- a) Zein da X-izpien uhin-luzera, fotoi bakoitzak 40.000 eV-ko energia garraiatzen baldin badu? 
     b) Zein izango litzateke elektroien energia zinetikoa, zeintzuei atxikituriko de Broglie-ren             
uhin-luzera aurreko ataleko X-izpien uhin-luzera berdina den? 
       Eleklroiaren karga : e = 1,6 . 10-19 C 
       Planck-enn konstantea : h = 6,62 .10-34 J.s 
       Elektroiaren masa : m = 9,10 . 10-31 kg 
B MULTZOA 
 
1.- Hlidrogenozko atomoaren Bohr-en ereduan, elektroiak orbita zirkularra betetzen du nukleoaren inguruan. 
Orbita honen erradioa 5,28 , 10-9 cm-koa bada, kalkula bitez: 
 a) Elektroiarm energia zinetikoa. 
 b) Segundo bakoitzeko elektroiak ematen dituen birak. 
       Protoiaren karga : 1,60 . 10-19 C 
       Elektroiaren masa : m = 9,10 . 10-31 kg 
       K = 9. 109 N. m². C-² 
 
2.- Partikula bat bere ibildidearen mutur batean hasten da higitzen, higidura harmoniko sinplea osatzen 
duelarik. Partikulak 0,1 s behar du ibilbidearen zentrura heltzeko. Posizio bi hauen arteko distantzia 0,2 m-
koa bada, lor bitez: 
 a) Higiduraren periodoa eta pultsazioa (ω). 
 b) Partikularen posizioa higidura segundo bat hasi eta gero. 
 c) Partikularen abiadura aldiune horretan. 
 
GALDERAK 
1.- Fusio nuklearra. Zergatik gertatzen da berez fusioa Eguzkian eta ez Lurrean? 
2.- Soinu-uhinen eta argi-uhinen arteko desberdintasunak. Heda ahal daiteke soinua hutsean zehar?  Eta 
argia? Azal bitez zure erantzunak. 
3.- lman baten hego poloa haril bati hurbiltzen zaio, zeinen muturrak galvanometro bati konektaturik 
dauden. Nolakoa izango da korronte induzituaren norantza? Eta imana aldentzen baldin bada? Arrazonatu 
eranbunak 
     Zein eragin izango luke korronte induzituaren gainean: 
 a) lman ahaltsuagoa erabiltzeak?. 
 b) lmana harilarekiko abiadura handiagoz hurbiltzeak? 
 c) Harilaren espira-kopurua handitzeak?. 
4.- Deskriba bedi diapositiba-proiektore baton funtzionamendua irudien eraketa grafikoki marraztuz. 


