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Γπαμαληπτικά Θέματα ΟΓΦΓ 2006 

             ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΓΜΑ 1° 

Σηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 1 ςξ 4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ζε 

θάζε ανηζμό ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

1. Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ εκόξ μπηηθμύ μέζμο έπεη ηημή: 

α.   ίδηα γηα όιεξ ηηξ αθηηκμβμιίεξ πμο δηένπμκηαη από αοηό. 

β.   πμο αολάκεηαη με ηεκ αύλεζε ημο μήθμοξ θύμαημξ ιμ, ζημ θεκό, ηεξ αθηηκμβμιίαξ πμο 

πνμζπίπηεη ζημ μπηηθό μέζμ.  

      γ.   πμο μεηώκεηαη με ηεκ αύλεζε ημο μήθμοξ θύμαημξ ιμ, ζημ θεκό ηεξ αθηηκμβμιίαξ πμο 

πνμζπίπηεη ζημ μπηηθό μέζμ.  

     δ.   πμο ελανηάηαη από ηε γςκία πνόζπηςζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηεκ είζμδμ ηεξ ζημ 

μπηηθό μέζμ. 

Μομάδες 5 

2. Σύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Bohr, όηακ ημ ειεθηνόκημ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο 

θηκείηαη ζηηξ επηηνεπόμεκεξ ηνμπηέξ: 

α.   ε μιηθή ημο εκένγεηα μεηώκεηαη. 

β.   ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηάξ ημο είκαη ακάιμγμ ηεξ απόζηαζήξ ημο από ημκ πονήκα. 

γ.   εθπέμπεη ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία. 

      δ.   ε ζηνμθμνμή ημο είκαη θβακηςμέκε. 

Μομάδες 5 

3. Η αθηηκμζθόπεζε μειώκ ημο ακζνώπηκμο ζώμαημξ με αθηίκεξ    X    ζηενίδεηαη ζηεκ 

ηδηόηεηά ημοξ κα: 

α.   δηαδίδμκηαη ζημ θεκό με ηεκ ηαπύηεηα ημο θςηόξ. 

β.   έπμοκ πμιύ μηθνό μήθμξ θύμαημξ, ζογθνίζημμ με ημ μέγεζμξ ημο αηόμμο.  

γ.   είκαη αόναηεξ. 

δ.   απμννμθμύκηαη πενηζζόηενμ από πεμηθά ζημηπεία με μεγάιμ αημμηθό ανηζμό απ’ όηη από πεμηθά 

ζημηπεία με μηθνό αημμηθό ανηζμό. 

Μομάδες 5 

4. Όηακ ζ’ έκα αένημ πέζεη ιεοθό θςξ, ηόηε: 

α.   ημ αένημ απμννμθά από ημ ιεοθό θςξ μόκμ ηηξ αθηηκμβμιίεξ με μήθμξ θύμαημξ 

μεγαιύηενμ από 600 nm.  

β.   ημ αένημ απμννμθά όιεξ ηηξ αθηηκμβμιίεξ ημο ιεοθμύ θςηόξ.  

γ.   ημ  αένημ  απμννμθά από ημ ιεοθό θςξ μόκμ μνηζμέκεξ αθηηκμβμιίεξ πμο είκαη 

παναθηενηζηηθέξ γηα ημ αένημ αοηό.  

     δ.   ημ αένημ δεκ απμννμθά θαμία από ηηξ αθηηκμβμιίεξ ημο ιεοθμύ θςηόξ. 

Μομάδες 5 

5.   Σηηξ παναθάης πνμηάζεηξ κα γνάρεηε   ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ζε 

θάζε γνάμμα, ημ γνάμμα Σ γηα ηε ζςζηή πνόηαζε θαη ημ γνάμμα Λ γηα ηε ιακζαζμέκε. α.   Η γςκία 

εθηνμπήξ θάζε πνώμαημξ, όηακ αοηό δηένπεηαη από μπηηθό μέζμ, ελανηάηαη 
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α.   από ημ μήθμξ θύμαημξ ημο πνώμαημξ.  

β.   Οη οπένοζνεξ αθηίκεξ έπμοκ μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ από ηηξ ενοζνέξ.  

γ.   To ναδηεκενγό ηώδημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηε μειέηε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο ζονεμεηδή 

αδέκα.  

δ.    Σε μία αιοζηδςηή ακηίδναζε ηα κεηνόκηα πμο απμδεζμεύμκηαη θαηά ηε ζπάζε εκόξ 

πονήκα πνμθαιμύκ δηαθμπή ηεξ ακηίδναζεξ.  

ε.    Οη ιαμπηήνεξ θζμνηζμμύ έπμοκ μεγαιύηενε δηάνθεηα δςήξ από αοηή ηςκ ιαμπηήνςκ 

ποναθηώζεςξ. 

Μομάδες 5 

ΘΓΜΑ 2° 

Α. To ειεθηνόκημ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε έπεη εκένγεηα -13,6 eV. H 

μεηάβαζε ημο ειεθηνμκίμο ζηεκ πνώηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί: 

α.      ακ ζημ άημμμ πέζεη θςηόκημ με εκένγεηα 13 eV  

β.      ακ ημ άημμμ ζογθνμοζηεί με έκα άιιμ ειεθηνόκημ πμο έπεη θηκεηηθή εκένγεηα 

12eV.  

Να παναθηενίζεηε ηηξ παναπάκς πνμηάζεηξ ςξ ζςζηέξ ή ιακζαζμέκεξ. Να 

δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 8 

 

Β. Δύο μμκμπνςμαηηθέξ αθηηκμβμιίεξ Α θαη Β, με μήθε θύμαημξ ιμΑ θαη ιμΒ (ιμΑ > ιμΒ), δηαδίδμκηαη 

ζημ θεκό. Οη αθηηκμβμιίεξ πνμζπίπημοκ θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ηζμπαπμύξ πιαθηδίμο από παιαδία 

πάπμοξ d θαη ημ δηαπενκμύκ. 

α.      Ο παιαδίαξ εμθακίδεη μεγαιύηενμ δείθηε δηάζιαζεξ γηα ηεκ αθηηκμβμιία Α.  

β.      Ο πνόκμξ δηέιεοζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ Α μέζα από ημ πιαθίδημ είκαη μηθνόηενμξ 

από αοηόκ ηεξ αθηηκμβμιίαξ Β.   

Να παναθηενίζεηε ηηξ παναπάκς πνμηάζεηξ ςξ ζςζηέξ ή ιακζαζμέκεξ. Να 

δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 8 

 

Γ. Ο πονήκαξ εκόξ ζημηπείμο X μεηαζημηπεηώκεηαη, με δηάζπαζε α, πνμξ έκα ζογαηνηθό πονήκα Χ1, μ 

μπμίμξ ζηεκ ζοκέπεηα μεηαζημηπεηώκεηαη, με εθπμμπή β-, ζε άιιμ ζογαηνηθό πονήκα Χ2. Γάκ μ 

πονήκαξ ημο ζημηπείμο X μεηαζημηπεηςζεί πνώηα, με δηάζπαζε β- , πνμξ έκα ζογαηνηθό πονήκα 

Χ3 θαη ζηεκ ζοκέπεηα μ πονήκαξ Χ3 μεηαζημηπεηςζεί, με δηάζπαζε α, πνμξ έκα άιιμ ζογαηνηθό 

πονήκα Χ4 , ηόηε: 

      a.   O αημμηθόξ ανηζμόξ ημο Χ είκαη ίδημξ με ημκ αημμηθό ανηζμό ημο Χ3 

      β.   O μαδηθόξ ανηζμόξ ημο Χ είκαη ίδημξ με ημκ μαδηθόξ ανηζμό ημο Χ3 

γ.     Τα ηζόημπα Χ2 θαη Χ4 είκαη ίδηα. 

Να παναθηενίζεηε ηηξ παναπάκς πνμηάζεηξ ςξ ζςζηέξ ή ιακζαζμέκεξ. 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 9 
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ΘΓΜΑ 3° 

Σε έκακ πονεκηθό ακηηδναζηήνα ζομβαίκεη ε παναθάης ζπάζε: 

 
α.      Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα πμο εθιύεηαη θαηά ηε ζπάζε αοηή. 

             Μομάδες 8  

β.      Ακ μ ακηηδναζηήναξ πανάγεη εκένγεηα ίζε με    93,1 ·106 MeV,  κα οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό ηςκ 

πονήκςκ πμο δηαζπάζηεθακ. 

         Μομάδες 7  

γ.      Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα πμο εθιύεηαη θαηά ηε ζπάζε 432g Βα. 

  Μομάδες 10 

Δίκεηαη :  1 u = 931 MeV/c2,   Mr (Βα) = 144.10-3 Kg/mole, NA = 6 ·1023 άημμα/mole, μη πονεκηθέξ 

μάδεξ MBa=144,005u , MΚr=88u , MCa=50u θαη mn =1u. 

 

 

ΘΓΜΑ 4° 

Δίκμκηαη μη ηέζζενηξ πνώηεξ εκενγεηαθέξ ζηάζμεξ οπμζεηηθμύ αηόμμο: Γ1 = -10 eV, 

Γ2 = - 6 eV, Γ3 = - 3 eV, Γ4 = - 1 eV 

Α.     α. Να ζπεδηάζεηε ημ εκενγεηαθό δηάγναμμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ημο 

οπμζεηηθμύ αηόμμο. 

Μομάδες 5 

β. Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ πμο εθπέμπεηαη θαηά ηε 

μεηάβαζε ειεθηνμκίμο από ηε ζηάζμε Γ3 ζηε ζηάζμε Γ2. 

Μομάδες 5 

Β.      To άημμμ βμμβανδίδεηαη με ειεθηνόκηα πμο έπμοκ επηηαποκζεί από ηάζε: 

1) 3,8 V,         2) 9 V. 

α. Να ελεηάζεηε ηη ζα ζομβεί ζε θάζε μία από ηηξ παναπάκς πενηπηώζεηξ. 

Μομάδες 5 

β. Ακ ημ άημμμ μεηά ηε ζύγθνμοζε ημο με θάπμημ από ηα παναπάκς e- δηεγενζεί 

Μομάδες 5 

γ. Ακήθεη    ημ    παναπάκς     μήθμξ    θύμαημξ    ζηεκ    μναηή    πενημπή    ημο 

ειεθηνμμαγκεηηθμύ θάζμαημξ; 

Μομάδες 5 

Δίκμκηαη: h = .10-34 j.s ε ζηαζενά ημο Planck 

c = 3.108 m/s ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό 

1eV=1,6. 10-19j ,   hc=1234 eV.nm 

 
 


