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ΘΕΜΑ 1ο
(µονάδες 25)
1. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford
α. το φάσµα του υδρογόνου πρέπει να είναι γραµµικό
β. το φάσµα του υδρογόνου πρέπει να είναι συνεχές
γ. το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα αλλά σε
καθορισµένες τροχιές
δ. η στροφορµη του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου είναι κβαντωµένη
2. Όταν φως συχνότητας f περάσει από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο µέσο
α. µεταβάλλεται η συχνότητα του
β. αυξάνεται η ταχύτητα του
γ. αυξάνεται το µήκος κύµατος του
δ. ελαττώνεται το µήκος κύµατος του
3. Το ερυθρό φως έχει µικρότερη συχνότητα από το ιώδες. Συνεπώς
α. το ερυθρό φως έχει µεγαλύτερη ταχύτητα στο κενό από ότι το ιώδες
β. η ενέργεια των φωτονίων του ερυθρού φωτός είναι µικρότερη από αυτή των φωτονίων
του ιώδους
γ. µια ακτίνα φωτός που περνάει από τον αέρα στο γυαλί, εκτρέπεται περισσότερο αν είναι
ερυθρή, παρά ιώδης
δ. όταν το ερυθρό φως περνάει από τον αέρα στο γυαλί, η ταχύτητα του αυξάνεται.
4. Το φάσµα των ακτινων Χ
α. είναι συνεχές
β. είναι όµοιο µε το φάσµα εκποµπής του υδρογόνου
γ. δεν εξαρτάται από το υλικό της ανόδου από την οποία εκπέµπεται
δ. αποτελείται από συνεχές φάσµα πάνω στο οποίο εµφανίζονται µερικές έντονες φωτεινές
γραµµές.
5. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Thomson
α. το άτοµο αποτελείται από µια σφαίρα θετικού φορτίου, οµοιόµορφα κατανεµηµένου,
µέσα στο οποίο είναι ενσωµατωµένα τα ηλεκτρόνια
β. το άτοµο αποτελείται από ένα θετικό πυρήνα γύρω από τον οποίο περιφέρονται τα
ηλεκτρόνια
γ. τα ηλεκτρόνια του ατόµου περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα αλλά σε καθορισµένες
τροχιές
δ. τα ηλεκτρόνια εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κατά την περιφορά τους γύρω
από τον πυρήνα.
ο
ΘΕΜΑ 2
(µονάδες 25)
1. Να αντιγράψετε στο φύλλο απαντήσεων και να συµπληρώσετε τον ατοµικό και µαζικό αριθµό
του Χ στις επόµενες αντιδράσεις:
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C + X → 24 He+ 48Be
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In + n → γ + X
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P + 12H → p + X
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Al + n→ 24 He + X

Ni + p → n + X

2. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τις λέξεις που συµπληρώνουν σωστά τις επόµενες
προτάσεις
Α. Οι ακτίνες Χ παράγονται όταν ………………. µεγάλης ταχύτητας που έχουν
επιταχυνθεί από υψηλή τάση, προσπίπτουν σε µεταλλικό στόχο.
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Β. Οι ακτίνες Χ είναι αόρατη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, που έχει µήκη κύµατος πολύ
……………………… από τα µήκη κύµατος των ορατών ακτινοβολιών.
Γ. Η απορρόφηση των ακτινων Χ, όταν αυτές διαπερνούν οποιοδήποτε υλικό, εξαρτάται
από ….. …………………. ……………………. των ακτινων.
∆. Η µετάβαση ενός ηλεκτρονίου του ατόµου από µια τροχιά χαµηλής ενέργειας σε άλλη
υψηλότερης ενέργειας ονοµάζεται ………………….
ΘΕΜΑ 3ο
(µονάδες 25)
Να υπολογίσετε την ενέργεια που απελευθερώνεται όταν ένας πυρήνας 236
92 U υφίσταται σχάση
Σύµφωνα µε την εξίσωση

236
92

87
1
U →146
57 La + 35 Br +3 0 n.

∆ίνεται ότι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεονιο του

236
92

U είναι 7,59 MeV , του

146
57

La είναι 8,41MeV

87
και του 35
Br είναι 8,59 MeV .
ο
ΘΕΜΑ 4
(µονάδες 25)
Το άτοµο του υδρογόνου µπορεί να εκπέµψει ακτινοβολία, όταν προσλάβει ενέργεια ίση µε:
i) 10,20eV
ii) 12,09eV
iii) 13,06eV
α) Να βρεθεί σε κάθε µια από τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις ο κύριος κβαντικός αριθµός της
τροχιάς στην οποία µεταπηδάει το ηλεκτρόνιο µετά την απορρόφηση της αντίστοιχης ενέργειας
β) Να βρεθεί το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που εκπέµπει το άτοµο του υδρογόνου, όταν το
ηλεκτρόνιο ξαναγυρίζει στην θεµελιώδη τροχιά του.
∆ίνονται η σταθερά του Plank h = 6,6 ⋅ 10 −34 j ⋅ s , η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3 ⋅ 10 8 m / s , η
ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη του κατάσταση E1 = −13,6eV και ότι
1eV = 1,6 ⋅ 10 −19 j .
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