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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΠΓΠΑΞΠΕ 14 ΖΜΡΚΖΜΡ 2000 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ:ΦΡΟΖΗΕ 

 

ΘΓΙΑ 1ο 
Οηις ερφηήζεις 1-5 μα γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα ηο γράμμα 

ποσ αμηιζηοιτε ί ζηη ζφζηή απάμηηζη.  

1. ύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Bohr  γηα ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο: 

α) ημ ειεθηνόκημ εθπέμπεη ζοκεπώξ ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία 

β) ε ζηνμθμνμή ημο ειεθηνμκίμο μπμνεί κα πάνεη μπμηαδήπμηε ηημή 

γ) ημ άημμμ απμηειείηαη από μηα ζθαίνα ζεηηθμύ θμνηίμο μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκμο 

δ) ημ ειεθηνόκημ θηκείηαη μόκμ ζε επηηνεπόμεκεξ ηνμπηέξ. 

Μμκάδεξ 4 

2. Δίκμκηαη μη πονήκεξ  Α, Β, Γ με ηηξ ακηίζημηπεξ εκένγεηεξ ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ. 

ΠΤΡΗΝΓ ΣΟΙΥΓΙΩΝ Α Β Γ 

Γκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ (MeV/κμοθι.) 7,6 7,3 8,4 

 Η θαηάηαλε ηςκ πονήκςκ με αύλμοζα ζηαζενόηεηα είκαη: 

 α) Α – Β – Γ 

 β) Β – Α – Γ 

 γ) Γ – Β – Α 

 δ) Β – Γ – Α. 

Μμκάδεξ 4 

3. Καηά ηε δηάζπαζε β- : 

α) εθπέμπεηαη από ημκ πονήκα έκα ζςμάηημ  α 

β) εθπέμπεηαη από ημκ πονήκα έκα ειεθηνόκημ πμο πνμϋπήνπε ζε αοηόκ 

γ)  δηαζπάηαη έκα κεηνόκημ ημο πονήκα εθπέμπμκηαξ έκα ειεθηνόκημ 

δ)  εθπέμπεηαη  από ημκ πονήκα έκα πνςηόκημ. 

Μμκάδεξ 4 

4. Ο πονήκαξ  ημο μονακίμο   U 238

92 έπεη: 

 α. 238 κεηνόκηα 

 β. 146 κεηνόκηα 

 γ. αημμηθό ανηζμό 238 

 δ. μαδηθό ανηζμό 92. 

Μμκάδεξ 4 
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5.  ΄Γκα μαγκεηηθό πεδίμ μπμνεί κα εθηνέρεη: 

 α. αθηίκεξ Υ 

 β. κεηνόκηα  

 γ. αθηίκεξ γ 

 δ. ζςμάηηα α. 

Μμκάδεξ 4 

 

6. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηηξ μμκάδεξ από ηε ζηήιε Α θαη δίπια ημ θοζηθό μέγεζμξ από ηε 

ζηήιε Β πμο μεηνάηαη με ηεκ ακηίζημηπε μμκάδα. 

Α Β 

nm εκένγεηα 

eV μήθμξ θύμαημξ μναημύ θςηόξ 

u ζοπκόηεηα 

m/s δείθηεξ δηάζιαζεξ 

Ηz μάδα πονήκςκ 

 ηαπύηεηα 

 

Μμκάδεξ 5 

 

ΘΓΙΑ 2ο 

  

Α.  Να απμδείλεηε όηη ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ημο ζοκεπμύξ θάζμαημξ ηςκ 

αθηίκςκ Υ δίκεηαη από ηε ζπέζε:  
 V e

h c 
 λ min



 , όπμο V ε ηάζε πμο εθανμόδεηαη 

μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο θαη c, h, e θοζηθέξ ζηαζενέξ.  

Μμκάδεξ 10 

Β. Ο πονήκαξ  Ra224

88   δηαζπάηαη ζε  Rn220

86  με ηαοηόπνμκε εθπμμπή άγκςζημο ζςμαηίμο Τ, 

ζύμθςκα με ηεκ ακηίδναζε: 

  Ra224

88           Rn220
86

   +  Τ 

 Πμηό είκαη ημ ζςμάηημ Τ;       Μμκάδεξ 5 
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Γ. Δέζμε ιεοθμύ θςηόξ πνμζπίπηεη ζηεκ επηθάκεηα εκόξ πνίζμαημξ 

όπςξ δείπκεη ημ ζπήμα θαη θαηά ηεκ έλμδμ από ημ πνίζμα ε δέζμε 

ακαιύεηαη. Πμημύ πνώμαημξ, ημο ενοζνμύ ή ημο ηώδμοξ, είκαη 

μεγαιύηενε ε γςκία εθηνμπήξ;  

 

Μμκάδεξ 5 

 Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μμκάδεξ 5 

ΘΓΙΑ  3ο 

Moκμπνςμαηηθή    αθηίκα θςηόξ,  με   ζοπκόηεηα   f = 5  1014 Hz, δηαδίδεηαη ζημ θεκό με 

ηαπύηεηα c0=3 108 m/s. ηεκ πμνεία ηεξ αθηίκαξ πανεμβάιιεηαη θάζεηα δηαθακέξ οιηθό πάπμοξ d = 8 

cm, μέζα ζημ μπμίμ ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ είκαη c = 2  108 m/s. 

α)   Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ι0 ημο μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ ζημ θεκό. 

Μμκάδεξ 8 

β)  Να οπμιμγίζεηε ημ δείθηε δηάζιαζεξ n ημο δηαθακμύξ οιηθμύ. 

Μμκάδεξ 8 

γ)  Ακ ι ημ μήθμξ θύμαημξ ημο μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ ζημ δηαθακέξ οιηθό, με πόζα ηέημηα μήθε 

θύμαημξ είκαη ίζμ ημ πάπμξ d ημο δηαθακμύξ οιηθμύ; 

Μμκάδεξ 9 

ΘΓΙΑ 4ο 

΄Γκα άημμμ οδνμγόκμο βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε ημο θαηάζηαζε  (n = 1) με εκένγεηα Γ1 = -13,6 

eV. 

ημ ζπήμα δίκεηαη ημ δηάγναμμα ηςκ ηεζζάνςκ 

πνώηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ημο αηόμμο ημο 

οδνμγόκμο. 

α)  Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα θάζε 

δηεγενμέκεξ θαηάζηαζεξ. (n = 2, n =3,  n = 

4). 

 

Γ4___________________n=4 

Γ3___________________n=3 

 

Γ2___________________n=2 

 

 

 

Γ1___________________n=1 
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Μμκάδεξ 6 

β)  Έκα ζςμαηίδημ με θηκεηηθή εκένγεηα Κ1 = 13 eV ζογθνμύεηαη με ημ παναπάκς άημμμ οδνμγόκμο. Σμ 

άημμμ απμννμθά ημήμα ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο ζςμαηηδίμο θαη δηεγείνεηαη  ζηεκ  εκενγεηαθή 

ζηάζμε  με θύνημ θβακηηθό ανηζμό  n = 3. Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηειηθή θηκεηηθή εκένγεηα ημο 

ζςμαηηδίμο. 

Μμκάδεξ 6 

γ)  Σμ δηεγενμέκμ άημμμ, μεηά από ειάπηζημ πνμκηθό δηάζηεμα, επακένπεηαη ζηε ζεμειηώδε ημο 

θαηάζηαζε.  

 Να μεηαθένεηε ημ ζπήμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ  ζημ ηεηνάδηό ζαξ θαη κα ζπεδηάζεηε ηηξ 

δοκαηέξ μεηαβάζεηξ ημο ειεθηνμκίμο από ηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. 

Μμκάδεξ 6 

δ)ε μηα από ηηξ παναπάκς μεηαβάζεηξ εθπέμπεηαη αθηηκμβμιία με ηε μεγαιύηενε ζοπκόηεηα. Να 

οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα αοηή. 

Δίκεηαη  ε   ζηαζενά   ημο   Planck:   h =  6,63  10-34 J  s   θαη όηη: 1 eV = 1,6  10-19 Joule. 

Ιομάδες 7 


