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Γπαμαληπτικά Θέματα ΟΓΦΓ 2009 

ΓΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΓΜΑ 1° 

Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό θαζεμηάξ από ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 1-4 θαη δίπια ημ 

γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

1. Σπεηηθά με ηηξ ηδηόηεηεξ ημο θςηόξ ηζπύεη όηη: 

α. Έκα θςηόκημ   οπένοζνεξ αθηηκμβμιίαξ μεηαθένεη πενηζζόηενε εκένγεηα 

από έκα θςηόκημ ενοζνήξ αθηηκμβμιίαξ.  

β.  Τα ζύκκεθα απμννμθμύκ ηεκ μναηή αθηηκμβμιία, όπη όμςξ ηεκ οπένοζνε.  

γ.  Ε οπένοζνε αθηηκμβμιία ζομμεηέπεη ζηε μεηαηνμπή ημο μλογόκμο ηεξ 

αημόζθαηναξ ζε όδμκ. 

           δ.   Ε οπενηώδεξ αθηηκμβμιία απμννμθάηαη από οιηθά ζώμαηα πνμθαιεί εκημκόηενε ζένμακζε 

απ΄ όηη ε οπένοζνε θαη γη’ αοηό πνμθαιεί μαύνηζμα ημο δένμαημξ. 

Μομάδες 5 

2. Ε απμννόθεζε ηςκ αθηίκςκ Χ 

α.  αολάκεηαη όζμ μεηώκεηαη ημ μήθμξ θύμαηόξ ημοξ. 

β.   μεηώκεηαη όζμ    μεγαιύηενμξ είκαη μ αημμηθόξ ανηζμόξ Δ ηςκ αηόμςκ ημο οιηθμύ πμο 

απμννμθά ηεκ αθηηκμβμιία. 

γ.  αολάκεηαη όζμ αολάκεηαη ημ μήθμξ θύμαηόξ ημοξ.  

δ. μεηώκεηαη όζμ ημ πάπμξ ημο οιηθμύ είκαη μεγαιύηενμ. 

Μομάδες 5 

3. Ε εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ 

α. είκαη ίδηα γηα όια ηα ζημηπεία. 

β.  αολάκεηαη θαζώξ αολάκεη μ μαδηθόξ ανηζμόξ. 

γ.  μεηώκεηαη θαζώξ αολάκεη μ μαδηθόξ ανηζμόξ. 

δ. είκαη μηθνή ζηα ειαθνά θαη βανηά ζημηπεία θαη μεγάιε ζηα μεζαία. 

Μομάδες 5 

4. Καηά ηεκ εθπμμπή ηεξ αθηηκμβμιίαξ γ 

α. αιιάδεη μ αημμηθόξ θαη μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο πονήκα. 

β.  αιιάδεη μ αημμηθόξ θαη δεκ αιιάδεη μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο πονήκα. 

γ. δεκ αιιάδεη μ αημμηθόξ ανηζμόξ . αιιά αιιάδεη μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο πονήκα. 

δ. δεκ αιιάδεη μύηε μ αημμηθόξ ανηζμόξ μύηε θαη μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο πονήκα. 

Μομάδες 5 

 

5    Να 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. 

α. H ηαπύηεηα ημο θςηόξ, όηακ αοηό δηαδίδεηαη ζε μπηηθό μέζμκ, ελανηάηαη 

απμθιεηζηηθά θαη μόκμ από ηε θύζε ημο μέζμο.  

            β.  To θάζμα ηςκ αθηίκςκ X απμηειείηαη από δύμ ημήμαηα, έκα ζοκεπέξ θαη 

έκα γναμμηθό. 
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        γ. Σημ θάζμα εθπμμπήξ μηαξ πμζόηεηαξ οδνμγόκμο οπάνπμοκ ηνεηξ θαζμαηηθέξ γναμμέξ.  

                  Αοηό ζεμαίκεη όηη ε απμδηέγενζε ηςκ αηόμςκ έγηκε από ηεκ δεύηενε δηεγενμέκε   

                  θαηάζηαζε.  

δ.  Σηε δηάζπαζε β- εκόξ πονήκα εθπέμπεηαη ειεθηνόκημ θαη ακηηκεηνίκμ.  

ε.   Οη ιαμπηήνεξ αιμγόκμο εθπέμπμοκ ροπνό θςξ. 

Μομάδες 5 

ΘΓΜΑ 2ο 

1. Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ζε γοαιί με δείθηε δηάζιαζεξ n = 1,4 γηα ηεκ αθηηκμβμιία αοηή. 

Τμ μήθμξ θύμαηόξ ηεξ ζημ γοαιί είκαη ιγ = 600 nm. Ε αθηηκμβμιία αοηή είκαη: 

α. μναηή ζημ γοαιί θαη ζημκ αένα. 

β. αόναηε ζημ γοαιί θαη ζημκ αένα. 

γ. μναηή ζημ γοαιί θαη αόναηε ζημκ αένα. 

δ. αόναηε ζημ γοαιί θαη μναηή ζημκ αένα. 

 Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μομάδες 2  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 6 

 

2. Σημ άημμμ ημο οδνμγόκμο ημ γηκόμεκμ ημο μέηνμο ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ειεθηνμκίμο επί ημ μέηνμ ηεξ 

ηαπύηεηαξ πενηζηνμθήξ ημο, ζε μπμηαδήπμηε επηηνεπηή ηνμπηά, είκαη ζηαζενό θαη ίζμ με 

α.  L.ο = ke2  

β.  L.ο = ke  

γ.  L.ο = k2e 

Όπμο k ε ειεθηνηθή ζηαζενά θαη e ε απόιοηε ηημή ημο θμνηίμο ημο ειεθηνμκίμο. 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μομάδες 2  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 6 

 

3.        Δηαζέημομε δύμ δείγμαηα Δ1 θαη Δ2 από δηαθμνεηηθά ναδηεκενγά οιηθά. Ε ζηαζενά δηάζπαζεξ ι1 

ημο πνώημο δείγμαημξ είκαη δηπιάζηα από ηεκ ακηίζημηπε ζηαζενά ι2 ημο άιιμο δείγμαημξ. Τε πνμκηθή 

ζηηγμή t = 0 ηα δείγμαηα έπμοκ ηεκ ίδηα  εκενγόηεηα  
1(0) 2(0)t t

 


 
  Τόηε: 

α. Ο ανπηθόξ ανηζμόξ πονήκςκ Ν0(2) ημο δείγμαημξ Δ2 είκαη δηπιάζημξ από ημκ ανπηθό ανηζμό 

πονήκςκ  Ν0(1) ημο δείγμαημξ Δ1 

β. Τε πνμκηθή ζηηγμή θαηά ηεκ μπμία μ ανηζμόξ ηςκ πονήκςκ Ν2 ημο δείγμαημξ Δ2, πμο 

απέμεηκακ αδηάζπαζημη, είκαη μ μηζόξ ημο ανπηθμύ, ζημ δείγμα    Δ1 απέμεηκακ    αδηάζπαζημη,    

ημ  1/4 ημο ακηίζημηπμο ανπηθμύ ανηζμμύ πονήκςκ ημο.  

Γηα θάζε μία από ηηξ δύμ παναπάκς πνμηάζεηξ 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 
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Μομάδες 1+1 

Να αηηημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ. 

Μομάδες 3+4 

ΘΓΜΑ 3° 

Δομ πονήκεξ  4

2He  ζε απόζηαζε r απςζμύκηαη με δύκαμε Coulomb Fl. Δομ πονήκεξ άγκςζημο 

ζημηπείμο X ζηεκ ίδηα απόζηαζε r απςζμύκηαη με δύκαμε Coulomb F2  ηέημηα ώζηε κα ηζπύεη ε ζπέζε 

1

2

F 4
=

F 9
.  Ο πονήκαξ ημο άγκςζημο ζημηπείμο X πενηέπεη έκα κεηνόκημ πενηζζόηενμ από ημκ ανηζμό ηςκ 

πνςημκίςκ ημο. 

Α.       Να βνεζμύκ: 

i)   μ αημμηθόξ θαη μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο άγκςζημο πονήκα X. 

Μομάδες 6 

ii) To έιιεημμα μάδαξ, ε εκένγεηα ζύκδεζεξ θαη ε εκένγεηα ζύκδεζεξ   ακά κμοθιεόκημ ημο 

άγκςζημο πονήκα. 

Δίκμκηαη: Μάδα πνςημκίμο mp = 1,007 u Μάδα κεηνμκίμο mn = 1,008 u Μάδα ημο 

άγκςζημο πονήκα ΜΠ = 7,004 u    1 u = 930 MeV 

Μομάδες 6 

Β. Γηα κα γίκεη ζύκηελε δύμ πονήκςκ ημο πνμεγμύμεκμο ζημηπείμο Χ, ζα πνέπεη κα θζάζμοκ ζε απόζηαζε d 

= 10-15 m, έηζη ώζηε κα εκενγμπμηεζεί ε ηζπονή πονεκηθή δύκαμε. 

i) Να γνάρεηε ηεκ πονεκηθή ακηίδναζε ζύκηελεξ. Να ζεςνήζεηε όηη ζηα πνμσόκηα ηεξ ακηίδναζεξ 

πνμθύπηεη μόκμ έκαξ πονήκαξ Κ ημο μπμίμο ε μάδα είκαη ΜΚ = 14,002u, αθηηκμβμιία γ θαη θακέκα 

ζημηπεηώδεξ ζςμάηημ. 

Μομάδες 4 

ii) Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα Q ηεξ ακηίδναζεξ. 

Μομάδες 5 

iii) Γηα κα γίκεη ε ζύκηελε, εθημλεύμομε ημοξ πονήκεξ ημο ζημηπείμο Χ ημκ έκακ θαηά ημο άιιμο 

από πμιύ μεγάιε απόζηαζε με ίζεξ θηκεηηθέξ εκένγεηεξ. Θεςνήζηε όηη, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

επηβνάδοκζήξ ημοξ δεκ εθπέμπεηαη ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία θαη όηακ θζάκμοκ ζηεκ 

ειάπηζηε απόζηαζε εκενγμπμίεζεξ ηεξ ηζπονήξ πονεκηθήξ δύκαμεξ, ζηαμαημύκ ζηηγμηαία. Να 

οπμιμγίζεηε ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα εθηόλεοζεξ ηςκ πονήκςκ Χ. 

∆ίκμκηαη:  Ειεθηνηθή ζηαζενή   

Σημηπεηώδεξ ειεθηνηθό θμνηίμ  

Μομάδες 4 

ΘΓΜΑ 4° 

Έκα άημμμ οδνμγόκμο βνίζθεηαη ζε μία δηεγενμέκε θαηάζηαζε, από ηεκ μπμία με δύμ μόκμ δηαδμπηθά 

άιμαηα ημο ειεθηνμκίμο, επακένπεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Από ηα δύμ θςηόκηα πμο εθπέμπεη, ημ 

πνώημ θςηόκημ (Α) ακήθεη ζημ μναηό ημήμα ημο θάζμαημξ. 

A.       Να οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα fΒ ημο δεύηενμο θςημκίμο (Β). 

Μομάδες 8 
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Β.        Ο ιόγμξ ηςκ εκενγεηώκ ηςκ εθπεμπόμεκςκ θςημκίςκ είκαη  

i) Πμηα είκαη ε ηημή ημο θύνημο θβακηηθμύ ανηζμμύ n ηεξ εκενγεηαθήξ ζηάζμεξ από ηεκ μπμία 

λεθίκεζε ε απμδηέγενζε ημο αηόμμο; 

Μομάδες 6 

ii) Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ιΑ ημο θςημκίμο (Α). 

Μομάδες 4 

 

Γ. Μία πμζόηεηα αηόμςκ οδνμγόκμο βνίζθεηαη ζηεκ αμέζςξ επόμεκε δηεγενμέκε θαηάζηαζε από αοηήκ 

πμο βνηζθόηακ ημ πνμεγμύμεκμ άημμμ οδνμγόκμο. Ε πμζόηεηα ηςκ αηόμςκ είκαη ηέημηα ώζηε 

ζηεκ απμδηέγενζε πμο αθμιμοζεί κα οπάνπμοκ όιεξ μη πηζακέξ απμδηεγένζεηξ. 

i)   Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ, ζημ μπμίμ κα θαίκμκηαη όιεξ μη 

δοκαηέξ απμδηεγένζεηξ. 

Μομάδες 4 

ii) Πόζεξ  από  ηηξ  θαζμαηηθέξ  γναμμέξ  ακήθμοκ  ζημ   μναηό  ημήμα ημο θάζμαημξ, πόζεξ ζημ 

οπενηώδεξ θαη πόζεξ ζημ οπένοζνμ; 

Μομάδες 3 

Δίκμκηαη:       Γ1 = -13,6 eV,  1 eV = 1,6 10 -19 J,    h =
20

3
. 10-34 J.s,  co = 3 .108 m/s 


