
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 

2001eko 
Ekaina 

 Fisika  

Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 
ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
 
1.- 100 kg-ko meteorito bat hasieran pausagunen aurkitzen da Lurraren gainazaletik 6 RL distantziara 
aurkitzen da, non RL Lurraren erradioa den.  A) Zein da bere pisua puntu horretan?. B) Zein da bere 
energia mekanikoa?. C) Lurrera erortzen bada, zein abiaduraz helduko da Lurraren gainazalera?.  

Grabitazio unibertsalareti konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
Lurraren masa: ML = 5,98 1024 kg 

Lurraren erradioa: RL = 6,37 x 106 m 
 
2.-Kalkula bedi 500 MW-ko potentzia elektrikoa duen fusiozko zentral hipotetiko batek egunero behar 
duen deuteriozko masa, non energia   prozesuarekin lortzen den, %30-ko 
etekinarekin. 
 
 Deuterioaren masa atomikoa: 2,01474 u 
 Helioaren masa atom ikoa:     4,00387 u 
 1 u = 1.66·  10-27 kg. 
 Avogradoaren zenbakia: N = 6.02·  1023  atomo/mol 
 
B BLOKEA 
 
1.- Eguztiko argiaren intentsitatea Lurraren gainazalean 1400 W· m-² ingurukoa da. Fotoien batezhesteko 
energia 2 eV-koa dela suposatuz. 
a) kalkula bedi Lurraren gainazaleko metro karratu bakoitzeko iristen den fotoi-kopurua: 4’38· 1021 fot. 
b) Zein da fotoien batazbesteko energia horri dagokion uhin-luzera?: 6’2 · 10-7  m 

Elektroiaren karga: e = 1,6 . 10-19 C 
Planck-en konstantea: h = 6,62 x 10-34 J s 

 
2.- 25 cm luze den hagatxoa, 8 m.s-1-ko abiaduraz higitzen ari da 6 · 10-2  T-ko eremu magnetikoaren 
perpendikularra den plano batean zehar. Abiadura hori  hagatxoaren perpendikularra da. a) Zein izango 
da hagatxoaren elektroi baten gainean sorturiko indar magnetikoaren modulu, norabide eta norantza? 
Irudikatu fenomenoa. b) Zein izango da hagatxoaren muturren arteko potentzial diferentzia? 
       Elektroiaren karga : e = 1,6 . 10-19 C 
GALDERAK 
 
1.- Enuntziatu momentu angeluarraren teorema puntu material baten kasurako eta deskribatu higiduraren 
adibideren bat non momemtu angeluarraren kontserbazioaren teorema betetzen den. 
2.- Deskribatu gizakien begien funtzionamendu optikoa. Zer dira miopia eta hipermetropia ? Nola 
 zuzentzen dira?. 
3.- Uhin-higiduraren energia eta intentsitatea. Magnitude hauen aldaketa iturriarekiko distantziarekin. 
4.- Nola aplikatu behar dira eremu elektriko bat eta eremu magnetikoa bat alkarren perpendikularrak 

beraien eraginak v abiaduraz higitzen ari den karga baten gainean berdinak baina aurkakoaz izan 
daitezen? Zein izan behar da beraien moduluen arteko erlazioa? 
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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. 
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Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera  

ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
  
1.- Ilargiak 7,35 · 1022-kg-ko masa du 1.74 · 106-m-ko erradioa.5000 kg-ko satelite bat biraka ari 
da bere inguruan bost aldiz Ilargiaren erradioa duen orbita zirkular batean. Kalkula bitez: a) satelitearen 
biraketa-periodoa; b) satelitearen energia osoa eta c) Ilargiaren gainazaletik ihes egiteko behar den 
abiadura (ihes-abiadura). [Oharra: Arbuia bedi Lurraren eragina]. 
G = 6,67 · 10-11 N/m²·  kg-2 
 
2.- Masa ezezaguneko karga bakarreko ioia, 12 cm-ko erradioa duen zirkunferentzia batean higitzen 
da, 1,2 T-ko eremu magnetiko batean. Ioia, 7000 V-ko potentzial-diferentzia baten bitartez azeleratua 
izan da. Zein da ioiaren masa'? 
Elektroiaren karga: e = 1,6 · 10-19 C 
 
B MULTZOA 
 
1.- x = 2 m den espazioko puntuan, potentzial elektrikoak 200 V-ko balioa du, eta x= l0 m  den 
puntuan, 600 V-koa. a) Lor bitez eremu eiektrikoaren modulu, norabide eta norantza, berau uniformea 
dela supusatuz. 
b) Kalkula bedi  x = 10 m puntuan askaturiko elektroi batek, x = 2 m puntutik igarotzerakoan izango 
duen abiadura. 
 
Elektroiaren karga: e = 1,6 · 10-19 C 
Elektoiaren masa: m = 9, l · 10-31  kg. 
 
2.- Diapositiba-proiektagailu baten lente hurbiltzaileak +15,0 cm-ko distantzia fokala du, eta 3,5 cm-
ko zabalera duen diapositiba baten irudia 4,00 m lentearen aurrean dagoen pantailan proiektatzen du. 
A) Lentetik zein distantziara dago kokatuta diapositiba? b) Zein da proiektagailuak pantailan sortzen 
duen irudiaren handipena? c) Irudika bedi irudiaren sorrera. 
 
GALDERAK 
 
I.- Fisio nuklearra. Jatorri nuklearra duen energiaren abantailak eta eta lorpenak. 
2.- Argiaren izaeraren inguruko teoriak. Teoria hauek sostengatzen dituzten gertaera esperimentalak. 
3.- Indukzio elektromagnetikoaren Lenz-Faraday-ren legea. Korronte alternozko sorgailua. 
4.- Deskribatu soinu-uhinen eta argi-uhinen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak. 


