
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 

2004eko 
Ekaina 

 Fisika  

Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 
ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
 

1,- 2000 km-ko erradioa duen planeta baten gainazalean, grabitatearen azelerazioak 3 m/s² balio du. Lor 
bitez: 
a) Planetaren masa. 
b) Planetaren gainazalean kokaturiko 5 kg-ko gorputz baten energia potentzial grabitatorioa. 
c) Planetaren gainazaletiko ihes-abiadura. 

Grabitazio unibertsalareti konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
 

2.- a) Zenbat energia darama argi ikuskorraren fotoi 'ertain'  batek, bere uhin-luzera 5 x  10-7 m-koa bada? 
b) Kalkula bedi 100 W-ko lanpara batek segundo bakoitzeko igorritako argi ikuskorreko fotoi kopurua, 
bere potentziaren % l-a~bada argi ikuskorrez igortzen duena. 

Planck-en konstantea: h = 6,62 x 10-34 J s. 
 

B MULTZOA 
 

1.- 0,2 g-ko esfera txiki bat, masa gabeko hari batetik eskegita dago bi xafla bertikal eta paraleloen artean. 
Xaflen artcan, ermu elektrikoa uniformea da eta xaflen perpendikularra. Xaflen arteko distantzia 5 cm-koa 
da eta esferatxoaren karga, 6 x 10-9 C-koa. 
a) Marraz bedi esferaren gainean eragiten dituzten indar guzztien eskema oreka posizioan. 
b) Zenbatekoa izan behar da xaflen arteko potentzial diferentzia, hariak bertikalarekin 45°-ko 
angelua osotu dezan oreka posizioan? 
 

2.- l0 cm²-ko sekzioa duen espira bat, 4 T-ko eremu magnetiko uniforme batean aurkitzen da, berau 
espiraren planoaren perpendikularra delarik. 
a) Zenbat balio du espira hori zeharkatzen duen fluxu magnetikoak? 
b) Eremu magnetikoa gutxitzen badoa desagertu arte 0,2 s-ko denbora-tartean, zenbatekoa izango 
da batezbesteko indar eletroeragile induzitua? 
 

GALDERAK 
1. Deskribatu uhinen polarizazioaren fenomenoa. Zeintzuk dira polarizatu ahal daitezkeen uhin-motak? 
Polarizatu ahal daiteke soinua? Eta argia? Azal bitez zure erantzunak. 
2. Deskribatu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. Zeintzuk dira erradioaktibitateak organismoaren 
gainean dituen eraginak? Zein da erradiazio-motarik kaltegarriena? Azal bitez zure erantzunak. 
3. Elektroi bat modulo konstantezko abiaduraz, v, higitzen ari da espazioko zonalde batean, eta ez du 
jasaten inolako desbideraketarik bere ibilbidean. Esan ahal daiteke ez dagoela eremu magnetikorik zonalde 
horretan? Eta ez dagoela eremu elektrikorik? Azal bitez zure erantzunak. 
4. Deskribatu efektu fotoelektrikoa. Zeintzu dira sortutako korronte fotoelektrikoaren intentsitatean 
(berau sortzen denean) eragina duten argi erasotzailearen ezaugarriak? Azal bedi zure erantzuna. 



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 

2004eko 
Uztaila 

 Fisika  

Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera 
ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
 

1.- Gorputz bat, itsasoaren gainazaletik 500 km-ko altueraraino eramaten da kohete baten bitartez. 
a) Zein da Lurrak sorturiko eremu grabitatorioaren intentsitatea altuera horretan? 
b) Posizio horretatik, zenbateko abiaduraz jaurtiki beharko genuke gorputz hori, Lurraren norabide 
erradialarekiko norabide perpendikular batean, orbita zirkular bat deskriba dezan? 
c) Zein izango litzateke gorputz horren biraketa-periodoa Lurraren inguruko orbita horretan? 
d) Gorputzaren masa 100 kg-koa bada, zenbatekoa da bere energía mekanikoa? 

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.- a) Kalkula bedi 200 MeV-eko energía duen fotoi baten maiztasuna eta esan bedi uhin 
elektromagnetikoen espektroaren zein zonaldearen barruan dagoen. 
b) Kalkula bitez fotoi horren uhin-luzera eta momentu lineala. 

Planck-en konstantea: h = 6,62 x 10-34 J s. 
Elektroiaren karga: e = -1,60 x 10-19 C 

B MULTZOA 
 

1.- a) Zein da elektroi-sorta baten abiadura desbideraketarik jasaten ez badu bere gainean batera eragiten 
baldin badute 3 x 104 V/m-ko eremu elektriko batek eta 2 x 10-2 T-ko eremu magnetiko batek, biak 
elkarren perpendikularrak izanik eta baita ere elektroi-sortaren perpendikularrak? 
b) Marraz bedi eskema bat v, E, B eta F bektoreekin. 
c) Zein izango da elektroiak deskribatuko duen orbitaren erradioa behin eremu elektrikoa kenduz 
gero?  
 

2.- 800 MW-eko potentzia duen zentral nuklear batek, isotopo fisionagarrian %3-raino aberastutako 
uranioa erabiltzen du erregaitzat (U-235). 
a) Zenbat fisio gertatu behar dira segundoko? 
b) Zenbat tona erregai kontsumituko ditu urte batean? 

(U-235 nukleo baten fisioan 200 MeV askatzen dira) 
Elektroiaren karga: e = -1,60 x 10-19 C 

Avogadro-ren zenbakia: N = 6,023 x 10-23 atomo/mol 
GALDERAK 
1. Lurraren erradioa nolabait bere erdira murriztuko balitz, bere masa aldatu gabe, zein izango litzateke 
g grabitarearen azelerazioa gainazal berrian? Zein izango litzateke g-ren balioa gainazal berriaren 
gainetik hasierako erradioaren distantzia batera? 
2. Luzetarako eta zeharkako uhin harmonikoen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak. Aipatu 
uhin- mota bakoitzeko adibideren bat. 
3. Deskribatu korronte alternozko sorgailu baten funtsa. Zeintzu dira energia elektrikoa ekoizteko 
erabiltzen diren zentral desberdinen arteko desberdintasunak (terrnikoak, hidroelektrikoak, 
nuklearrak, etab.)? 
4. Argiaren izaera ondulatorioa eta gorpuzkularra. Aipatu izaera bakoitzean agertzen den fenomenoak. 


