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Γπαμαληπτικά  Θέματα ΟΓΦΓ 2007 

ΘΓΜΑ 1° 

Σηηξ ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα, πμο 

ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

 

1. Μηα δέζμε θςηόξ πνμζπίπηεη ζηεκ επηθάκεηα εκόξ επίπεδμο θαζνέθηε έηζη ώζηε 

κα ζπεμαηίδεη με αοηή γςκία 40°. Η γςκία ακάθιαζεξ είκαη: 

α.   50° β. 40° γ. 10° δ.   90° 

(5 Μομάδες) 

2. Έκα μπηηθό μέζμ: 

α. ακαιύεη μηα δέζμε ιεοθμύ θςηόξ όηακ αοηή πνμζπέζεη ζηεκ επηθάκεηά ημο με 

γςκία πνόζπηςζεξ 0°. 

β. πανμοζηάδεη δηαθμνεηηθέξ ηημέξ ημο δείθηε δηάζιαζεξ γηα αθηηκμβμιίεξ με 

δηαθμνεηηθά μήθε θύμαημξ ζημ θεκό. 

γ.  μπμνεί κα μεηαβάιιεη ηηξ ζοπκόηεηεξ ηςκ πνςμάηςκ. 

δ. εθηνέπεη εκημκόηενα ημ ενοζνό θςξ απ’ όηη ημ ηώδεξ. 

(5 Μομάδες) 

3. Καηά ηε δηάζπαζε β- εκόξ ναδηεκενγμύ πονήκα παναηενείηαη: 

α. αύλεζε ημο μαδηθμύ ανηζμμύ θαηά μία μμκάδα. 

β. ειάηηςζε ημο μαδηθμύ ανηζμμύ θαηά μία μμκάδα.  

γ. αύλεζε ημο αημμηθμύ ανηζμμύ θαηά μία μμκάδα.  

δ. ειάηηςζε ημο αημμηθμύ ανηζμμύ θαηά μία μμκάδα. 

(5 Μομάδες) 

4. Σύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Bohr γηα ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο, όηακ αολάκεηαη μ 

θύνημξ θβακηηθόξ ανηζμόξ: 

α. αολάκεηαη ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο.  

β. αολάκεηαη ε ζηνμθμνμή ημο ειεθηνμκίμο.  

γ. ειαηηώκεηαη ε μιηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο.  

δ. ειαηηώκεηαη ε αθηίκα ηεξ ηνμπηάξ ημο ειεθηνμκίμο. 

(5 Μομάδες) 

Σηεκ παναθάης ενώηεζε 5 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ζε θάζε 

γνάμμα ηε ιέλε Σςζηό γηα ηε ζςζηή πνόηαζε θαη ηε ιέλε Λάζμξ γηα ηε ιακζαζμέκε. 

5.   α.   Σημοξ    ιαμπηήνεξ     αιμγόκμο     γίκεηαη     επακαζύζηαζε     ημο     κήμαημξ βμιθναμίμο.  

β.  Όζμ    μηθνόηενε    είκαη    ε    εκένγεηα    ζύκδεζεξ    ακά    κμοθιεόκημ,    ηόζμ 

ζηαζενόηενμξ είκαη μ πονήκαξ.  

γ.   Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ εκόξ οιηθμύ είκαη πάκηα μηθνόηενμξ από ηε μμκάδα.  

δ.   To θάζμα εθπμμπήξ ημο οδνμγόκμο είκαη γναμμηθό. 

ε.   Σηηξ ελώζενμεξ πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ, ε θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ πνμσόκηςκ είκαη μεγαιύηενε 

από ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ ακηηδνώκηςκ. 

(5 Μομάδες) 
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ΘΓΜΑ 2° 

1. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηένπεηαη από ηε δηαπςνηζηηθή 

επηθάκεηα δύμ μπηηθώκ μέζςκ, ηα μπμία έπμοκ δείθηεξ δηάζιαζεξ ε1, θαη 

ε2 ακηίζημηπα, όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

Η ζπέζε πμο ζοκδέεη ημοξ δείθηεξ δηάζιαζεξ ηςκ δύμ μέζςκ είκαη: 

α)   ε2 = 2ε1               
             

γ) ε2 = 4ε1 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

(2 Μομάδες)  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

(4 Μομάδες) 

2. Εάκ ζε μία δηάηαλε αθηίκςκ X δηπιαζηάζμομε ηεκ ηάζε πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ακόδμο θαη 

θαζόδμο, ηόηε: 

Α. H μέγηζηε ζοπκόηεηα ημο ζοκεπμύξ θάζμαημξ ηςκ αθηίκςκ X: 

α. ζα οπμδηπιαζηαζηεί       

β. ζα δηπιαζηαζηεί       

γ. δε ζα μεηαβιεζεί.  

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

(2 Μομάδες)  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

(3 Μομάδες) 

Β. Η δηεηζδοηηθόηεηα ηςκ αθηίκςκ X: 

α. ζα αολεζεί  

β. ζα ειαπςζεί  

γ. δε ζα μεηαβιεζεί. 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

(2 Μομάδες) 

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

(3 Μομάδες) 

 

3.   Σημ ζπήμα απεηθμκίδεηαη ε ζεηνά δηάζπαζεξ εκόξ 

ναδηεκενγμύ πονήκα ναδίμο - 

 
A. Να    γνάρεηε    ηεκ    ελίζςζε    πμο    πανηζηάκεη    

θαζεμία    από    ηηξ    ηνεηξ πναγμαημπμημύμεκεξ δηαζπάζεηξ 

θαηά ηε μεηαηνμπή ημο ναδίμο ζε ναδόκημ. 

(3 Μομάδες) 

B. Η αθηηκμβμιία πμο εθπέμπεηαη θαηά ηε δηάζπαζε (1) έπεη μηθνόηενμ μήθμξ 

θύμαημξ από ηεκ αθηηκμβμιία πμο εθπέμπεηαη θαηά ηε δηάζπαζε (3). 

Να παναθηενίζεηε ηεκ πνμεγμύμεκε πνόηαζε ςξ ζςζηή ή ιακζαζμέκε . 
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(2 Μομάδες) 

 Να ηεθμενηώζεηε ημκ ηζπονηζμό ζαξ. 

(4 Μομάδες) 

ΘΓΜΑ 3° 

Σ’ έκα δηεγενμέκμ, αθίκεημ άημμμ οδνμγόκμο ε μιηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο όηακ αοηό 

πενηζηνέθεηαη ζε μηα από ηηξ επηηνεπόμεκεξ ηνμπηέξ ημο είκαη Εε = -1,51eV.  

A.  α. 1. Να οπμιμγίζεηε ημκ θύνημ θβακηηθό ανηζμό ε, μ μπμίμξ ακηηζημηπεί ζηεκ ηνμπηά ημο 

ειεθηνμκίμο. 

(2 Μομάδες) 

α. 2.  Να οπμιμγίζεηε ηε δοκαμηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο. 

(3 Μομάδες) 

β. Να οπμιμγίζεηε ημ πειίθμ ημο ειάπηζημο πνμξ ημ μέγηζημ μήθμξ θύμαημξ, πμο 

μπμνεί κα εθπέμρεη ημ άημμμ αοηό. 

(6 Μομάδες) 

γ. Να οπμιμγίζεηε ημ ιόγμ ημο μέηνμο ηεξ δύκαμεξ πμο αζθεί μ πονήκαξ ζημ 

ειεθηνόκημ όηακ αοηό πενηζηνέθεηαη ζηε ζεμειηώδε ηνμπηά πνμξ ημ μέηνμ ηεξ 

δύκαμεξ πμο αζθεί μ πονήκαξ ζημ ειεθηνόκημ όηακ αοηό πενηζηνέθεηαη ζε ηνμπηά 

πμο ακηηζημηπεί ζημκ θύνημ θβακηηθό ανηζμό ε. 

(6 Μομάδες)  

Β. Έκα ειεθηνόκημ-βιήμα επηηαπύκεηαη από ηεκ ενεμία, οπό ηάζε V, θαη ζογθνμύεηαη με ημ 

δηεγενμέκμ άημμμ οδνμγόκμο. To ειεθηνόκημ-βιήμα μεηαβηβάδεη μένμξ ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ 

ζημ άημμμ, ημ μπμίμ δηεγείνεηαη εθ κέμο θαη μεηαβαίκεη ζηεκ αμέζςξ επόμεκε δηεγενμέκε θαηάζηαζε. 

To ειεθηνόκημ-βιήμα, μεηά ηε ζύγθνμοζή ημο με ημ άημμμ οδνμγόκμο, έπεη εκένγεηα ίζε με ηεκ 

εκένγεηα ημκηζμμύ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο όηακ αοηό βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Να 

οπμιμγίζεηε ηεκ ηάζε V. 

(8 Μομάδες)  

Να ζεςνήζεηε όηη ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο παναμέκεη αθίκεημ μεηά ηε ζύγθνμοζή ημο με ημ 

ειεθηνόκημ. Δίκεηαη όηη ε μιηθή εκένγεηα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε είκαη: Εη 

= - 13,6 eV. 

 

 

ΘΓΜΑ 4° 

Πμζόηεηα 60g ναδηεκενγμύ θςζθόνμο οθίζηαηαη δηάζπαζε α θαη μεηαηνέπεηαη ζε Ανγίιημ (Αl). Ο  

πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ ημο θςζθόνμο είκαη Τ1/2 = 2,5 min.  

A.   i. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε πμο πενηγνάθεη ηε δηάζπαζε ημο θςζθόνμο. 

(2 Μομάδες)  

ii. Να οπμιμγίζεηε ηε ζηαζενά δηάζπαζεξ ι ημο θςζθόνμο. 

(3 Μομάδες) 

 Β.   Να οπμιμγίζεηε ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζςμαηίμο α πμο εθπέμπεηαη θαηά ηε δηάζπαζε εκόξ 

αθίκεημο πονήκα θςζθόνμο. (Να ζεςνήζεηε όηη μ ζογαηνηθόξ πονήκαξ παναμέκεη αθίκεημξ μεηά ηε 

δηάζπαζε). 
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(7 Μομάδες)  

Γ.  Να οπμιμγίζεηε ηε ζοκμιηθή εκένγεηα πμο εθιύεηαη ζε πνμκηθό δηάζηεμα 

Δt = 5 min από ηε ζηηγμή πμο άνπηζε ε δηάζπαζε ημο θςζθόνμο. 

(7 Μομάδες)  

Δ.   Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηζπύ ηεξ αθηηκμβμιίαξ πμο εθπέμπεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 5min. 

(6 Μομάδες)  

Θεςνμύμε όηη: 1MeV = 1,6.10-13J, ε ζπεηηθή αημμηθή μάδα ημο ηζμηόπμο 30

15P  : Ar = 30, 

lε2=0,69,   1u ηζμδοκαμεί με 930ΜeV, 

μ ανηζμόξ ημο Avogadro ηζμύηαη με ΝΑ= 6.1023 

μη μάδεξ ηςκ μοδεηένςκ αηόμςκ: 30

15P =30,06u, 26

13Al  = 26,02u θαη 4

2He  =4,02u. 


