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ΟΓΦΓ 2010 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΓΝ.ΛΥΚΓΙΟΥ ΓΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΓΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΓΜΑ 1° 

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

γνάµµα πμο  

ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

 

1. Όηακ μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ δηέιζεη από μπηηθά αναηόηενμ ζε μπηηθά 

α) Μεηαβάιιεηαη ε ζοπκόηεηά ημο. 

β) Αολάκεηαη ε ηαπύηεηά ημο. 

γ) Αολάκεηαη ημ μήθμξ θύμαηόξ ημο. 

δ) Γιαηηώκεηαη ημ μήθμξ θύμαηόξ ημο 

Μονάδες 5 

2. Σ’ έκα ιαμπηήνα θζμνηζμμύ ημ μναηό θςξ εθπέμπεηαη: 

α)       Από ηα κήμαηα. 

β)       Από ηεκ απμδηέγενζε ηςκ αηόμςκ ημο οδνανγύνμο. 

γ)        Από ηεκ απμδηέγενζε ηςκ αηόμςκ ηεξ θζμνίδμοζαξ μοζίαξ. 

δ)       Από ηα αένηα ανγό (Α) θαη άδςημ (Ν). 

Μονάδες 5 

3. Ακ αολήζμομε ηεκ ηάζε ακόδμο-θαζόδμο ζε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηηκώκ X: 

α)       To γναμμηθό θάζμα ηςκ αθηηκώκ X ζα γίκεη ζοκεπέξ. 

β)       To ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ιςηε ηςκ αθηηκώκ X ζα αολεζεί. 

γ)        Τα  μήθε  θύμαημξ πμο  ακηηζημηπμύκ  ζηηξ γναμμέξ ημο  γναμμηθμύ 

δ)       Οη αθηίκεξ Φ ζα γίκμοκ ιηγόηενμ δηεηζδοηηθέξ. 

Μονάδες 5 

4. Καηά ηεκ εθπμμπή ηεξ αθηηκμβμιίαξ γ από ημκ πονήκα     

α)       To Α παναμέκεη ζηαζενό εκώ ημ Δ μεηώκεηαη θαηά 1.  

β)       To Α παναμέκεη ζηαζενό εκώ ημ Δ αολάκεηαη θαηά 1. 

γ)        Δεκ μεηαβάιιεηαη μύηε ημ Α μύηε ημ Δ ημο πονήκα. 

δ)        To Α μεηώκεηαη θαηά 4 εκώ ημ Δ μεηώκεηαη θαηά 2. 

Μονάδες 5 

 

5. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ζε θάζε γνάμμα ηε ιέλε ΣΩΣΤΟ 

γηα θάζε ζςζηή πνόηαζε θαη ηε ιέλε ΛΑΘΟΣ, γηα ηε ιακζαζμέκε. 

α)       To μμκμπνςμαηηθό θςξ δεκ ακαιύεηαη ζε απιμύζηενεξ αθηηκμβμιίεξ.        

β)        Ε δηαδηθαζία ζοκέκςζεξ δύμ βανέςκ πονήκςκ γηα κα ζπεμαηίζμοκ έκα Γιαθνύηενμ,  

        ιέγεηαη πονεκηθή ζύκηελε. 

γ)         Καηά ηε δηάζπαζε β- ημ ειεθηνόκημ πμο εθπέμπεηαη πνμοπήνπε ζημκ πονήκα. 

δ) Σύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Bohr, ημ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο πενηθενόμεκμο ειεθηνμκίμο 
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         γύνς από ημκ πονήκα μπμνεί κα πάνεη μπμηαδήπμηε ηημή. 

ε)        Καηά ημκ ημκηζμό ημοξ ηα άημμα δεκ εθπέμπμοκ 

ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

ΘΓΜΑ 2° 

1. Δύμ    μμκμπνςμαηηθέξ    αθηίκεξ   Α    θαη   Β 

πνμζπίπημοκ     θάζεηα     ζηε     δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα αένα-

γοαιημύ πνμενπόμεκεξ από ημκ αένα όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Ε 

εκένγεηα ΓΑ θάζε θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ Α είκαη μεγαιύηενε από ηεκ εκένγεηα ΓΒ θάζε 

θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ Β (ΓΑ > ΓΒ). Ακ tΑ θαη tΒ μ πνόκμξ δηέιεοζεξ από ημ γοαιί πάγμοξ d, ηςκ 

αθηηκμβμιηώκ Α θαη Β ακηίζημηπα, ηόηε ηζποεη: 

α)       tΑ = tΒ β)       tΑ < tΒ γ)       tΑ > tΒ 

 Γπηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηημιμγήζηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μονάδες 6 

2. Σε έκα άημμμ οδνμγόκμο πμο βνίζθεηαη ζε δηεγενμέκε θαηάζηαζε ε αθηίκα 

Τνμπηάξ ημο ειεθηνμκίμο είκαη δεθαπιάζηα από ηεκ ακηίζημηπε ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. 

Α)       Ο θβακηηθόξ ανηζμόξ ηεξ δηεγενμέκεξ θαηάζηαζεξ είκαη: 

α)   ε = 2 β) ε  = 3 γ)ε  = 4 

 Γπηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηημιμγήζηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μονάδες 4 

 

Β)       H εκένγεηα ημκηζμμύ από ηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε είκαη: 

α)       13,6 eV β)       -13,6 eV γ)       0,85 eV 

Δίκεηαη ε μιηθή εκένγεηα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε 

θαηάζηαζε : Γη=-13,6 eV 

 Γπηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μονάδα 1 

Αηηημιμγήζηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μονάδες 2 

3.        To μονάκημ 
238

92U  μεηαηνέπεηαη μεηά από μηα ζεηνά ναδηεκενγώκ δηαζπάζεςκ ζε μόιοβδμ  28
1
2
6Pb με 

πνόκμ οπμδηπιαζηαζμμύ Τ1/2=4,5·109έηε. Σε έκα πέηνςμα 
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βνέζεθε όηη ε ακαιμγία πονήκςκ μονακίμο - μμιύβδμο είκαη 1/3. Ακ όιε ε πμζόηεηα ημο 

μμιύβδμο πνμένπεηαη από ηε δηάζπαζε ημο μονακίμο, ε ειηθία ημο πεηνώμαημξ είκαη: 

α)        1,5·109 έηε β)       9·109 έηε γ)       13,5·109 έηε 

 Γπηιέληε ηε ζςζηή απάκηεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηημιμγήζηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μονάδες 6 

 

ΘΓΜΑ 3° 

Ειεθηνόκημ - βιήμα πμο ανπηθά ενεμμύζε, επηηαπύκεηαη από ηάζε V θαη ζογθνμύεηαη με άημμμ 

οδνμγόκμο, ημ μπμίμ παναμέκεη ζοκεπώξ αθίκεημ. To ειεθηνόκημ - βιήμα, μεηά από ζύγθνμοζε, 

ζοκεπίδεη κα Κ1κείηαη έπμκηαξ θηκεηηθή εκένγεηα 0,05 eV εκώ ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο δηεγείνεηαη θαη ημ 

ειεθηνόκημ θαηαιήγεη ζε επηηνεπόμεκε ηνμπηά με θβακηηθό ανηζμό ε. Σηε ζοκέπεηα, ημ άημμμ ημο 

οδνμγόκμο απμδηεγείνεηαη με 2 δηαδμπηθά άιμαηα, πνώηα ζηεκ θαηάζηαζε με ε=2 εθπέμπμκηαξ θςηόκημ 

«α» θαη έπεηηα από ε=2 ζηεκ ζεμειηώδε θαηάζηαζε εθπέμπμκηαξ θςηόκημ «β». Ακάμεζα ζηηξ 

ζοπκόηεηεξ ηςκ δύμ θςημκίςκ ηζπύεη ε ζπέζε: fβ=4fΑ 

1. Να θάκεηε ημ εκενγεηαθό δηάγναμμα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζημ μπμίμ κα 

θαίκμκηαη μη ηημέξ ηςκ ηεζζάνςκ πνώηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ. 

Μονάδες 5 

2. Να βνείηε ζε πμηα εκενγεηαθή ζηάζμε βνέζεθε ημ ειεθηνόκημ ημο αηόμμο ημο 

οδνμγόκμο μεηά ηε δηέγενζή ημο. 

Μονάδες 6 

3. Να βνείηε ηεκ ηάζε V με ηεκ μπμία επηηαπύκζεθε ημ ειεθηνόκημ - βιήμα, ακ 

           Γκςνίδμομε όηη πνηκ ηε ζύγθνμοζε ημ ειεθηνόκημ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο βνηζθόηακ ζηεκ 

εκενγεηαθή ζηάζμε n=2. 

Μονάδες 7 

4.        Να βνείηε ηα μήθε θύμαημξ ηςκ θςημκίςκ «α» θαη «β». 

Σε πμηεξ πενημπέξ ημο ειεθηνμμαγκεηηθμύ θάζμαημξ ακήθμοκ ηα θςηόκηα 

αοηά; 

Δίvovηaη: E1=-13,6 eV, h = 6,6·10-34 J·sec, c0 = 3·108 m/s, leV = 1,6·1019J 

Μονάδες 7 

 

 

ΘΓΜΑ 4° 

O πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ εκόξ ναδημσζμηόπμο είκαη Τ1/2= 70 s. Κάζε πονήκαξ 

ημο ναδημσζμηόπμο δηαζπάηαη εθπέμπμκηαξ έκα ζςμάηημ α ηαπύηεηαξ ο=2·107 m/s θαη έκα θςηόκημ γ. 

Καηά ηε δηάζπαζε ημο πονήκα παναηενείηαη δηαθμνά μάδαξ Δm=l,54·10-29 kg. 

Α)       α)       Γνάρηε ηεκ ελίζςζε πμο πενηγνάθεη ηε δηάζπαζε ζομβμιίδμκηαξ με Χ ημ ζογαηνηθό 

πονήκα. 

Μονάδες 3 

 β)       Υπμιμγίζηε ηεκ εκένγεηα Q πμο ειεοζενώκεηαη θαηά ηε δηάζπαζε ημο πονήκα 
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Μονάδες 4 

 γ)        Υπμιμγίζηε ηεκ ζοπκόηεηα f ημο θςημκίμο γ. 

Μονάδες 6 

Β)        Έκα δείγμα ημο ναδημσζμηόπμο X έπεη ηε πνμκηθή ζηηγμή t0 = 0 εκενγόηεηα  2·1014 Bq 

α) Υπμιμγίζηε ημ πιήζμξ Ν0 ημο X πμο πενηέπμκηαη ζημ δείγμα ηε πνμκηθή ζηηγμή t0 = 0. 

Μονάδες 5 

β) Ε εκένγεηα πμο ειεοζενώκεηαη θαηά ηε δηάζπαζε ημο δείγμαημξ απμννμθάηαη πιήνςξ από 

πμζόηεηα κενμύ θαη αολάκεη ηε ζενμμθναζία ημο. Υπμιμγίζηε ^εκ αύλεζε ηεξ 

ζενμμθναζίαξ ημο κενμύ από ηε πνμκηθή ζηηγμή t0=0  μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή t=140 s  

           Γκςνίδμομε όηη γηα κα αολεζεί θαηά 10 C ε ζενμμθναζία αοηήξ ηεξ πμζόηεηαξ κενμύ 

απαηηείηαη εκένγεηα E=3465J. 

Μονάδες 7 

 

Δίκμκηαη: Οη πονήκεξ Φ θαη Χ είκαη πναθηηθά αθίκεημη, c0 = 3·108 m/s, μάδα ζςμαηίμο α  

m= 6,6·10-27 kg, ζηαζενά Planck: h= 6,6·10-34 J_s θαη ln2= 0,7. 

 
 


