
 

1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu emango zaizkio. 
2.-  Zuzenki planteiatuta, justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako aariketa ariketa bakoitza, gehien hiru 

puntuz ebaluatuko da. 
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ARIKETAK        Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera  
 

A BLOKEA 

 
1.- 6 m-ko erradioa duen piszina zirkular baten zentroan perturbazio bar gertatzen da, ondorioz uraren 
gainazalean uhin-higidura bar sortzen delarik.  Uhinaren uhin-luzera 0’50 m-koa da eta 12 s behar ditu 
pizinaren ertzera heltzeko. Kalkula bitez:  
a) Uhin-hígiduraren maiztasuna  
b) Uhin-higiduraren anplitudea, berau sortuz gero 0.25 s igaro ondoren jatorrian dugun elongazioa 4 cm- 
koa baldin bada. 
e) t = 12 s den aldiunean uhinak izango duen elongazioa sorgunetik 6 m-ra dagoen puntu batean. 
 
2.- Karga berdin eta oposatuak dituzten bi xafla plano eta paraleloen arteko esparruan, eremu elektriko 
uniforme bat dugu. Elektroi bat askatzen da pausagunean xafla negatibotik eta 1,5.10-8 s geroago heltzen da 
2 cm-ra dagoen beste xaflara. Efektu grabitatorioak arbuiatuz kalkula bitez: 
a) Eremu eletrikoaren intentsitatea xaflen artean, 
b) Elektroiak daraman abiadura bigarren xaflara heltzerakoan. 
e) Xaflen arteko potentzial diferentzia. 

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

B BLOKEA 
 
l.- Lurraren erradioa 6370 km ingurukoa da. 20 kg-ko masa bat Lurraren gainazaletik 300 km-ra altxatzen 
baldin badugu: 
a) Zein da objektuaren pisua altuera horretara? 
b) Zein izango da beraren energia potentzialaren aldaketa? . 
c) Objekiua altuera horretatik erortzen uzten baldin badugu, 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 

2.- Bismuto-210 delakoak (Z=83) β  partikula bat igorriz gero polonioan bihurtzen da. Polonio honek, bere 
aldetik, α partikula bat igortzen du, eta berunaren isotopo batean bihurtzen da. 
a) Idatz itzazu desintegrzzio hauei dagozkien erreakzioak. 
b) Bismuto-210 delakoaren erdi-bizitza 5 egunekoa baldin bada eta hasieran substantzia honen mol oso bat 
baldin badugu, zenbat nukleo desintegratuko dira le eguneko epean?  

Avogadro-ren zenbakia: N = 60,22·  1022 atomo ·  mol -1 
GALDERAK 
1.- Azal bedi lupa baten funtzionamendu optikoa 
2.- Nolakoak izan behar dute eremu elektriko uniforme baten eta eremu magnetiko uniforme baten 
norabide eta norantzek, v abiaduraz higitzen ari den karga baten gaineko indar erresultantea zaro izan 
dadin? Zein izan behar da beraien moduluen arteko erlazioa? Arrazonatu zure erantzunak. 
3.- Azal bedi efektu fotoelektrikoa, beronek argiaren izaeraren ezagupenari emandako laguntza aipatuz. 
4.- Lor bedi Keppler-en hirugarren legea orbita zirkular batentzat, zeinek planeten orbiten periodoak eta 
erradioak erlazionatzen dituen. 



 

1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu emango zaizkio. 
2.-  Zuzenki planteiatuta, justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako aariketa ariketa bakoitza, gehien hiru 

puntuz ebaluatuko da. 
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ARIKETAK 

 

A BLOKEA 
 
1.- +20. 10-19 C eta -12. 10-19  C-eko kargak dituzten bi karga puntual, 5 cm-ko distantzia batez banandurik 

daude. Elektroi bat karga bien artean askatzen da pausagunean, karga negatibotik zentimetro batera, eta 
karga biak lotzen duen zuzenean higitzen hasten da. 

 a) Zein izango da bere abiadura karga positibotik zentimetro batera aurkitzen den unean? 
 b) Zenbat balio du elektroiaren gainean puntu horretan eragiten duen indarrak? 
        K = 9. 10 9 N.m².C-2 
        Electroiaren karga : e =  -1,60·  l0-19  C 
 
2.- Argi-iturri bat piszina baten ur-gainazalaren azpitik bi metrora aurkitzen da, eta ertzetik 1.5 metrora. Piszina 

urez guztiz beteta dago. 
 a) Zein angeluaz irtengo da argia uretatik piszinaren ertz horretan? 
 b) Zein izango da piszinaren itxurazko sakonera kanpoan (eta ertzean) dagoen behatzaile batentzat? 
 e) Marraz bitez argi-izpien ibilbideak. 
      Uraren errefrakzio-indizea airearekiko: n = 1,33 
B BLOKEA 
 
1.- Hidrogeno-bonbak eztanda egiten duenean, erreakzio termonuklear bat gertatzen da non, deuterio eta 

litiozko nukleoetatik, helio-4 delakoaren nukleoa sortzen den, gainera neutroi bat askatzen delarik. 
 a) Idatz bedi goian aipaturiko erreakzio nuklearra. 
 b) Kalkula bedi erreakzio horretan dagoen masa-defektua, masa atomikozko unitateetan. 
 e) Determina bedi heliozko nukleo baten sorreran askatutako energia erreakzio horren bitartez. 
  Heliozko nukleoaren masa : 4,00388 u   Litiozko nukleoaren masa : 3,01700 u 
  Deuteriozko nukleoaren masa : 2,01474 u  Neutroiaren masa : 1,0087 u 
  1 u = 1,66.10-27 kg. 
 
2.- E = 1000 k ( V, m-1 )-ko intentsitatedun eremu elektriko bat eta B = 0,5 j ( T )-ko intentsitatedun 

eremumagnetiko bat dauden espazioko esparru batean, protoi bat sartzen da, bere abiadura aipaturiko 
eremu biekiko perpendikularra delarik, eta ez dela desbideratzen ikusten da.. 

 a) Marraz bedi protoiaren gainean eragiten dituzten indarren diagrama. 
 b) Determina bedi protoiaren abiadura. 
 e) Eremu magnetikoa kenduko balitz, nolakoa izango litzateke protoiaren higidura?. Arrazonatu zure 

erantzuna. 
       Protoiaren karga: e = -1,60·  l0-19  E 
       Protoiaren  masa: m = 1,67 l0·  l0 -27 kg. 
GALDERAK 
 
1.- Azaldu korronte alterno sinusoidalaren ekoizpenaren funtsa. 
2.- Potentzial grabitatorioa eta energia potentziala. Nola aldatzen da masa baten energia potentziala Lurraren 

zentruarekiko duen distantziaren funtzioz? Egin bedi funtzio horren irudikapen grafikoa. 
3.- Soinuaren ezaugarriak. Sonoritatea, tonua eta tinbrearekin erlazionaturiko soinu-uhinaren propietate 
fisikoak. 
4.- Uhin-partikula bikoiztasuna. De Broglie-ren hipotesia. 
 
 



 

1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu emango zaizkio. 
2.-  Zuzenki planteiatuta, justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako aariketa ariketa bakoitza, gehien hiru 

puntuz ebaluatuko da. 
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ARIKETAK 
 
A BLOKEA 
 
1.- Ilargiak lurraren inguruko biraketan 27 eguneko periodoa duela eta bien zentruen arteko distantzia 3,8· 108  
m-koa dela hartuz kalkula bitez: 
 a) Lurraren masa 
 b) Zenbat energia behar da Ilargia Lurretik infinituko distantziaraino aldentzeko? 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 ·  l0-11 'N.m2/.kg2 
Ilargiaren masa: MI = 7,34· 1022 kg 
 
2.- Elektroi bat pausagunetik abiatuta izan da azeleratua 100 V-eko potentzial-diferentzialaren  bidez. 
 a) Zenbateko energia zinetikoa bereganatu du? 
 b) Kalkula bedi elektroiari dagokion uhin luzera. 
      Electroiaren karga elektrikoa: e = -1,60·  l0-19  E 
      Elektroiaren masa: m = 9, l0·  l0 -31 kg. 
      Planck-en Konstantea: h = 6,62· 10-34 J· s 
 
B BLOKEA 
 
1.- Bobinatu batek 10 cm-ko aldeko 30 espira karratu ditu eta B = 3 t² - 5 (T) indukzioa duen eremu magnetiko 
aldakorraren barnean dago. Espiraren planua eta eremua 90°-eko angelua mugatzen dute. Kalkula itzazu: 

a) Bobinatuaren zeharreko fluxu magnetikoa ( 0’3(3t² - 5) Wb) 
b) Bobinatutik igaroko den  korronte intentsitatea t = 2 s-ko aldiunean, bere erresistentzia elektrikoa 5 

Ohm-ekoa dela jakinik. (-0’72 A) 
 
2.- Argazki kamara baten objektiboa 10 dioptriako lentea da.  
a) Argazki pelikularen (irudia gertatu behar den lekua, hain zuzen) zein distantzitara egon beharko da 
objektiboa 12 m-ra dagoen objektuari argazkia egin nahi zaionean? 
b) Negatiboa 3 cm-ko tamainua badu, zein da objektuaren taimanarik altuena? 
e) Egin izpien ibilbideen diagrama 
 
GALDERAK 
 
1.- Masa-defektua eta lotura-energia. Atomoen egonkortasuna 
 
2.-  Soinu eta argi-uhinen arteko antzekotasun eta desberdintasunak. 
 
3.- Eremu  grabitatorio eta elektrikoaren arteko antzekotasun eta desberdintasunak 
 
4.- Protoi bat modulu konstantea duen v abiaduraz higitzen ari da espazioaren ingurune batean bere 
ibilbidearen desbiderapenik pairatu gabe. Ziurta al daiteke ingurune horretan eremu magnetikorik ez dagoela?. 
Protoiaren abiadurarekiko perpendikularra den eremu magnetikoa egonez gero, nolakoa izango zen haren 
aboadura? 
Eman erantzunen arrazoiak 


