
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.- Zesioaren ateratze-energia 1,9 eV-koa da. 
a) Lor bedi efektu fotoelektrikoaren. atari-maiztasuna eta atari-ulhin luzera. 
b) Lor bedi de Broglie-rea 300 nm-ko uhin luzera duten elekrooiak geldiarazteko behar den potentziala. 

1 nm = 10-9 m 
Planck-en konstantea: h = 6,62 x 10-34 J s 

Elektroiaren karga: e = -1,60 x 10-19 C 
1 eV = 1,6 x 10-19 J 

2.- Gorputz bat itsasoaren gainazaletik 630 km-ko altuerara eramaten da kohete baten bitartez. 
a) Zein da eremu grabitatorioaren intentsitatea altuera horretara? 
b) Zenbateko abiaduraz jaurtiki beharko genuke altuera herretara dagoen gorputz hori, Lurraren 
norabide erradiala rekiko norabide perpendikular batean, orbita zirkular bat deskriba dezan?. 
c) Zein izango litzateke gorputz horren Lurraren inguruko biraketaren periodoa? 

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 
B MULTZOA 
 
1.- Hidrogenozko atomoaren Bohr-en ereduan, elektroi batek orbita zirkularra deskribatzen du protoi 
bakarra duen nuklearen inguruan, Coulomb-en legea betetzen duen indar erakarlearen eraginpean. 
Orbitaren erradioa 5,28 x 10-9 cm-koa bada, kalkula bitez: 
a) Elektroiak segundo bakoitzeko ematen dituen birak 
b) Elektroiaren energia potentzial elektrostatikoa 
c) Elektroiaren energia osoa 

Elektroiaren karga: e = -1,60 x 10-19 C 
Elcktroiaren masa: : m = 9, l0 x 10-31 kg. 

K = 9 x 109 N m² C-² 
 
2.- Tenk dagoen soka batean zehar, y ( x,t )=2 sen 2π (10t -0,1x) ekuazioko zeharkako uhin bat hedatzen 
da, rnagnitudeak SI sisteman neurtzen direlarik. Kalkula bitez: 
a) Uhinaren periodoa, uhin-luzera eta hedapen-abiadura 
b) Sokaren puntu baten abiadura eta azelerazio maximoak 
c) Uhin berdin baten, boina aurkako norantzan hedatzen den, uhinaren ekuazioa 
 
GALDERAK 
 
1.- Deskribatu argazki-makina baten funtzionamendua, irudia nola sortzen denaren marrazkia eginez. 
2.- Karga elektriko baten gainean eremu magnetiko baten eragina. Azal bitez eman daitezkeen kasuak, 
irudikapenen laguntzaz. 
3.-Deskribatu korronte alternozko sorgailuaren oinarriak. Zeintzu dira energia elektrikoaren 
ekoizpenerako dauden zentral-mota desberdinen arteko diferentziak (temikoak, hidroelektrikoak, 
nuklearra ...)? 
4.- Enuntziatu Eguzkiaren inguruko planeten biraketa-higidurei buruzko Kepler-en legeak. Newton-en 
Grabitazioaren legetik abiatuz, froga bedi Kepler-en hirugarren legea orbita zirkularraren kasurako. 



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 

2003.eko 
Uztaila 

 Fisika  

Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 
 
ARIKETAK 
 

A MULTZOA 
 
1.-1000 kg-ko satelite artifizial batek, orbita zirkular bat deskribatzen du Lurraren inguruan, bere 
gainazalaren gainetik 6000 km-ra. 
a) Zenbatekoa da orbita horretaraino eramateko behar izan dugun energía txikiena, Lurraren 
gainazaleko puntu batetik abiatuz? 
b) Zenbatekoa da satelitearen abiadura lineala? 
c) Zenbatekoa da satelitearen Lurraren inguruko biraketa-periodoa? 

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.- Partikula batek, bera inguratzen duen ingurune elastiko, homogeno, isotropo eta ez xurgatzaileari 
10 J-eko energia ematen dio 5 s-ko denbora tartean, era jarraiean. Bibrazioaren anplitudea 2 cm-koa 
da iturritik l0 cm-ko distantziara. Lor bitez: 
a) Uhin-higiduraren intentsitatea iturritik 50 cm-ra dagoen puntu batean. 
b) Iturritik zein distantziara izango dugu aurreko atalean lorturiko uhin-higiduraren intentsitatearen 
erdia? 
 
B MULTZOA 
 
1.- l0 A-ko korrontea daraman 25 cm-ko luzera eta 20 g-ko masa dituen eroale-zati bat, orekan 
aurkitzen da eroale-zatiari perpendikularra den eremu magnetiko uniforme eta horizontal baten 
barrenean. 
a) Lor bedi indukzio magnetikoaren balioa. 
b) Adieraz bitez grafikoki korrontea, indukzio magnetikoa eta eroalearen gaineko indarrak. 
 
2.- Etxeko mikrouhin-labe batek 500 W ematen ditu 2450 MHz-ko maiztasunera. 
a) Zenbatekoa da erradiazio honen uhin-luzera? 
b) Zenbatekoa da igorritako fotoi bakoitzaren energia? 
c) Zenbat fotoi igortzen ditu magnetroiak segundo bakoitzeko? 

Planck-en konstantea: h = 6,62 x 10-34 J s 
 
GALDERAK 
1.- Eremu magnetiko baten eragina karga elektriko baten gainean. Azal bitez gerta daitezkeen kasu 
desberdinak eta irudika bedi grafikoki behar den guztia. 
2.- Nukleoen egonkortasuna. Masa-galera eta lotura-energia. 
3.- Azal bedi uhinen difrakzioaren fenomenoa. Gure eguneroko esperientzian, soinu-uhinen difrakzioa 
argi-uhinena baino askoz gehiago gertatzen da. Zergatik? . 
4.- Deskriba bedi argazki-makina baten funtzionamendua. 


