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Γπαμαληπηικά Θέμαηα ΟΓΦΓ 2008 

ΓΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΓΜΑ 1° 

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

γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

1. Ο ιαμπηήναξ θζμνηζμμύ: 

α. Πανάγεη μναηό θςξ θαηά ηεκ απμδηέγενζε ηςκ αηόμςκ ημο αενίμο πμο πενηέπεη μ ζςιήκαξ ημο. 

γοάιηκμο ζςιήκα.  

β. Πανάγεη μναηό θςξ θαηά ηεκ απμδηέγενζε ηςκ αηόμςκ ηεξ θζμνίδμοζαξ μοζίαξ πμο έπεη 

πνεζημμπμηεζεί ςξ επίπνηζμα ημο γοάιηκμο ζςιήκα. 

   γ.  Ακήθεη ζηηξ ζενμέξ θςηεηκέξ πεγέξ.  

     δ. Έπεη μηθνόηενμ πνόκμ δςήξ από ημκ ιαμπηήνα ποναθηώζεςξ. 

Μομάδες 5 

2. Λεοθό θςξ πενκά από πνίζμα. Ε γςκία εθηνμπήξ: 

α. Γίκαη μεγαιύηενε όζμ μεγαιύηενε είκαη ε ζοπκόηεηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ.  

β.  Γίκαη ε γςκία πμο ζπεμαηίδεηαη από ηεκ ηειηθή πμνεία ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαη ηεκ θάζεημ ζημ 

πνίζμα.  

      γ.   Γίκαη    μηθνόηενε,    όζμ    μηθνόηενμ   είκαη    ημ    μήθμξ   θύμαημξ   ηεξ αθηηκμβμιίαξ.  

     δ.  Γίκαη ε ίδηα γηα όιεξ ηηξ αθηηκμβμιίεξ ημο ιεοθμύ θςηόξ. 

Μομάδες 5 

3. Σύμθςκα με ημ μμκηέιμ ημο Rutherford: 

α. To άημμμ απμηειείηαη, από μηα πμιύ μηθνή πενημπή (πονήκαξ), ζηεκ μπμία είκαη ζογθεκηνςμέκμ 

όιμ ημ ζεηηθό θμνηίμ θαη ζπεδόκ όιε ε μάδα ημο αηόμμο, θαη από ειεθηνόκηα πμο θηκμύκηαη ζε 

θοθιηθέξ ηνμπηέξ γύνς από ημκ πονήκα. 

Β. Τμ άημμμ απμηειείηαη από μηα ζθαίνα ζεηηθμύ θμνηίμο μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκμο, μέζα ζημ 

μπμίμ είκαη εκζςμαηςμέκα ηα ειεθηνόκηα. 

γ.  To άημμμ εθπέμπεη γναμμηθό θάζμα. 

δ. To ειεθηνόκημ ημο αηόμμο θηκείηαη ζε μνηζμέκε επηηνεπόμεκε ηνμπηά. 

Μομάδες 5 

4. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεξ πονεκηθήξ ζύκηελεξ: 

α.  Σοκεκώκμκηαη   δύμ   βανείξ   πονήκεξ   θαη   ζπεμαηίδμοκ   έκακ   αθόμε βανύηενμ.  

β. Έκαξ βανύξ πονήκαξ δηαζπάηαη ζε δύμ ειαθνύηενμοξ.  

γ. Απαηηείηαη   ελαηνεηηθά   ορειή   ζενμμθναζία,   ώζηε   μη   πονήκεξ   κα απμθηήζμοκ μεγάιε 

θηκεηηθή εκένγεηα.  

      δ.  Βμμβανδίδεηαη έκαξ πονήκαξ με κεηνόκηα. 

Μομάδες 5 

5. Σηεκ παναθάης ενώηεζε, κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδ,ό ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ζε θάζε 

γνάμμα, ηε ιέλε «Σςζηό» γηα ηε ζςζηή πνόηαζε θαη ηε ιέλε «Λάζμξ» γηα ηε ιακζαζμέκε. 

α. Τα θςηόκηα ηεξ οπένοζνεξ αθηηκμβμιίαξ έπμοκ μηθνόηενε εκένγεηα από ηα θςηόκηα ηεξ 

οπενηώδμοξ αθηηκμβμιίαξ.        
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β.  Ε μάδα ημο πονήκα είκαη ίζε με ημ άζνμηζμα ηςκ μαδώκ ενεμίαξ ηςκ κμοθιεμκίςκ ημο.  

      γ.  0 Einstein πνεζημμπμίεζε ηε ζςμαηηδηαθή θύζε ημο θςηόξ γηα κα ενμεκεύζεη ηεκ εθπμμπή 

ειεθηνμκίςκ από μέηαιια, όηακ πάκς ζ’ αοηά πνμζπίπηεη ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία.  

      δ.  Σημοξ  πονήκεξ   με   μεγάιμοξ   μαδηθμύξ   ανηζμμύξ,   μ   ανηζμόξ   ηςκ πνςημκίςκ (ν) είκαη 

μεγαιύηενμξ από ημκ ανηζμό ηςκ κεηνμκίςκ (ε).  

      ε.  Κάζε θμνά πμο δηεγενμέκμξ πονήκαξ μεηαπίπηεη ζε μηα πημ παμειή εκενγεηαθή ζηάζμε, 

απμβάιιεη ζημ πενηβάιιμκ εκένγεηα με ηε μμνθή θςημκίςκ. 

Μομάδες 5 

ΘΓΜΑ 2° 

1. Σηεκ ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ X, δηαηενώκηαξ ζηαζενή ηεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ ηεξ δέζμεξ 

ηςκ ειεθηνμκίςκ, μεηώκμομε ηεκ ειεθηνηθή ηζπύ ηεξ δέζμεξ. Σοκεπώξ: 

α.  Μεηώκεηαη ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ αθηίκςκ X πμο πανάγμκηαη.  

β.  Μεηώκεηαη ε μέγηζηε ζοπκόηεηα ηςκ αθηίκςκ X πμο πανάγμκηαη.  

γ.  Πανάγμκηαη δηεηζδοηηθόηενεξ αθηίκεξ X. 

Ι.   Πμηα ή πμηεξ είκαη μη ζςζηέξ πνμηάζεηξ; 

Μομάδες 2  

ΙΙ.  Αηηημιμγήζηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 4 

2. Δείγμα ναδηεκενγμύ ζημηπείμο πενηέπεη ανπηθά Ν0 αδηάζπαζημοξ πονήκεξ θαη ανπίδεη κα δηαζπάηαη. 

Μεηά από πνόκμ t έπμοκ δηαζπαζηεί Νδ=3Ν0/4 πονήκεξ. Σοκεπώξ: 

α.  0 πνόκμξ t είκαη ίζμξ με 2 πνόκμοξ οπμδηπιαζηαζμμύ θαη ε εκενγόηεηα εθείκε ηε ζηηγμή είκαη 

ίζε με ηα 3/4 ηεξ ανπηθήξ.  

     β.  0 πνόκμξ t είκαη ίζμξ με 2 πνόκμοξ οπμδηπιαζηαζμμύ θαη ε εκενγόηεηα εθείκε ηε ζηηγμή είκαη 

ίζε με ημ 1/4 ηεξ ανπηθήξ.  

     γ.  0 πνόκμξ t είκαη ίζμξ με 3 πνόκμοξ οπμδηπιαζηαζμμύ θαη ε εκενγόηεηα εθείκε ηε ζηηγμή είκαη ίζε 

με ημ 1/4 ηεξ ανπηθήξ. 

Ι.   Πμηα ή πμηεξ είκαη μη ζςζηέξ πνμηάζεηξ; 

Μομάδες 2  

ΙΙ.  Αηηημιμγήζηε ηεκ απάκηεζή ζαξ 

Μομάδες 5 

3. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία μήθμοξ θύμαημξ ι0 ζημ θεκό, εηζένπεηαη από ημκ αένα ζε γοαιί με 

δείθηε δηάζιαζεξ ε=3/2 γηα ημ μήθμξ θύμαημξ ι0. 

Τόηε: 

α. Ε ζοπκόηεηά ηεξ αολάκεηαη ζηα 3/2 ηεξ ανπηθήξ ηεξ ηημήξ ζημ θεκό. 

β. To μήθμξ ημο θύμαημξ μεηώκεηαη θαηά ημ 1/3 ηεξ ανπηθήξ ημο ηημήξ ζημ θεκό.  

      γ.   Ε ηαπύηεηά ηεξ μεηώκεηαη ζηα 2/3 ηεξ ανπηθήξ ηεξ ηημήξ ζημ θεκό. 

Ι.   Πμηα ή πμηεξ είκαη μη ζςζηέξ πνμηάζεηξ 

Μομάδες 2  

ΙΙ.  Αηηημιμγήζηε ηεκ απάκηεζή ζαξ 

Μομάδες 6 

4. Να ζομπιενςζμύκ ηα θεκά ζηηξ παναθάης πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ: 
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Μομάδες 4 

 

 

 

 

ΘΓΜΑ 3° 

Α. ΄Γκα  ζςμάηημ a (πονήκαξ 4

2He ), βάιιεηαη  μεηςπηθά από πμιύ μεγάιε απόζηαζε με ανπηθή θηκεηηθή 

εκένγεηα (Κ1) εκακηίμκ εκόξ αθίκεημο πονήκα 12

6C   θαη ημκ πιεζηάδεη ζε ειάπηζηε απόζηαζε d, όπμο ε 

δοκαμηθή εκένγεηα   αιιειεπίδναζήξ ημοξ είκαη U1. Έκα δεύηενμ ζςμάηημ α, βάιιεηαη μεηςπηθά επίζεξ 

από πμιύ μεγάιε απόζηαζε με δηαθμνεηηθή θηκεηηθή εκένγεηα (Κ2) εκακηίμκ εκόξ αθίκεημο πονήκα 
210 Xz   θαη πιεζηάδεη ζηεκ ίδηα ειάπηζηε απόζηαζε d , όπμο ε δοκαμηθή εκένγεηα αιιειεπίδναζεξ  

είκαη U2. Ακ 2

1

U 41
=

U 3
, κα οπμιμγίζεηε ημκ αημμηθό ανηζμό Δ, θαη ημκ ανηζμό ηςκ κεηνμκίςκ ημο 

πονήκα 210 Xz . Θεςνήζηε ‘όηη μη δομ πονήκεξ παναμέκμοκ αθίκεημη θαηά ηεκ θνμύζε ημοξ με ημ 

ζςμάηημ α. 

Μομάδες 6 

Β. Ακ  ε  εκένγεηα  ζύκδεζεξ  ακά  κμοθιεόκημ  ημο  πονήκα  210 Xz  είκαη  8,1 MeV/κμοθιεόκημ, πόζε 

είκαη ε ειάπηζηε απαηημύμεκε εκένγεηα πμο πνέπεη κα δμζεί ζημκ πονήκα αοηό, ώζηε ηα κμοθιεόκηα πμο 

ημκ απμηειμύκ κα απμμαθνοκζμύκ ηόζμ πμο κα μεκ αιιειεπηδνμύκ μεηαλύ ημοξ; 

Μομάδες 5 

Γ. Ο πονήκαξ 210 Xz μπμνεί κα πνμθύρεη ςξ ζογαηνηθόξ πονήκαξ είηε μέζς μηαξ δηάζπαζεξ α εκόξ 

πονήκα Ψ, είηε μέζς μηαξ δηάζπαζεξ β- εκόξ πονήκα Ω. Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ αοηώκ ηςκ 

δηαζπάζεςκ. 

Μομάδες 6 

∆. Μεηά από μηα ζεηνά δηαδμπηθώκ δηαζπάζεςκ TOU πονήκα 210 Xz  πμο 

πενηιαμβάκεη, μηα  δηάζπαζε α θαη,    π δηαζπάζεηξ β-  πνμθύπηεη έκαξ ηζόημπμξ πονήκαξ με αοηόκ. 

Να βνείηε ημκ ανηζμό ηςκ π δηαζπάζεςκ β- θαη ημκ μαδηθό ανηζμό ημο ηζόημπμο πονήκα πμο 

πνμθύπηεη. 

Μομάδες 8 

ΘΓΜΑ 4° 

Πεγή θςημκίςκ εθπέμπεη θςηόκηα Α εκένγεηαξ Γθ,Α = 1,89 eV TO θαζέκα. Έκα από αοηά ηα θςηόκηα 

απμννμθάηαη από δηεγενμέκμ άημμμ Υδνμγόκμο, ημ ειεθηνόκημ (e-) ημ μπμίμ θηκείηαη ζε επηηνεπόμεκε 
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ηνμπηά αθηίκαξ rn=2.10-10m θαη ημ δηεγείνεη εθ κέμο. Σηε ζοκέπεηα ημ άημμμ απμδηεγείνεηαη ανπηθά 

ζηεκ πνώηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε εθπέμπμκηαξ έκα θςηόκημ μήθμοξ θύμαημξ ιμ θαη θαηόπηκ ζηε 

ζεμειηώδε θαηάζηαζε. To θςηόκημ με μήθμξ θύμαημξ ιμ εηζένπεηαη θάζεηα ζε δηαθακέξ πιαθίδημ 

πάπμοξ d=4,42 cm. Tμ πάπμξ ημο πιαθηδίμο είκαη ίζμ με 105 μήθε θύμαημξ ι ημο ίδημο θςημκίμο μέζα 

ζημ  πιαθίδημ. 

Α. Να οπμιμγίζεηε ημ νοζμό εθπμμπήξ θςημκίςκ, ακ ε ηζπύξ ηεξ πεγήξ είκαη P=30,24W. 

Μομάδες 6 

Β. Να βνεζεί ημ μήθμξ θύμαημξ ι ημο θςημκίμο μέζα ζημ πιαθίδημ. 

Μομάδες 4 

Γ.  Να βνεζεί μ δείθηεξ δηάζιαζεξ ημο πιαθηδίμο γηα ημ μήθμξ θύμαημξ ι0. 

Μομάδες 7 

Δ. Ακ   ζημ   άημμμ   ημο   οδνμγόκμο,   ζηεκ   ανπηθή   δηεγενμέκε   θαηάζηαζε, πνμζπέζεη θςηόκημ Β 

δηπιάζηαξ ζοπκόηεηαξ από αοηή ημο θςημκίμο A (fB=2fA) ημ άημμμ ημκίδεηαη; 

    Αμ μαι ,ποια είμαι η κιμηηική εμέργεια ηοσ ηλεκηρομίοσ ηοσ αηόμοσ ζηημ περιοτή , όποσ η 

επίδραζη ηοσ πσρήμα είμαι πρακηικά μηδεμική; 

Θεςνείζηε όηη μ πονήκαξ παναμέκεη, ζοκεπώξ αθίκεημξ. 

Μομάδες 8 

Δίκμκηαη:  r1 = 0,5.10-10m,   h.c = 19,89.lO-26Jm ,   1eV = 1,6.10 -19J , E1=-13,6eV 

η 4

2He  =4,02u. 


