
 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                  Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

1 

 

 

ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ ΠΞΖΠΕ 12 ΖΜΡΚΖΜΡ 2001 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ: 

ΦΡΟΖΗΕ 

ΘΓΙΑ 1ο 

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

ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

1.  Ε πσρημική αμηίδραζη 

  U  n 235
92

1
0   ενέργεια  n3    Kr  Ba   1

0
92
36

141
56   πανηζηάκεη :  

α. δηάζπαζε β  

β.  δηάζπαζε γ  

γ.  ζύκηελε  

δ.   ζπάζε.  Μμκάδεξ 5  

2. Ε σπεριώδης ακηιμοβολία:  

α. είκαη μναηή με γομκό μάηη  

β. δεκ πνμθαιεί αμαύνςζε ηςκ θςημγναθηθώκ πιαθώκ  

γ. ζομμεηέπεη ζηε μεηαηνμπή ημο μλογόκμο ηεξ αημόζθαηναξ ζε όδμκ  

δ. δεκ πνμθαιεί ημ θζμνηζμό ζε δηάθμνα ζώμαηα.  

Μμκάδεξ 5  

3.  Όηακ αθηίκα μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ πενάζεη από ημκ αένα ζε γοαιί, 

μεηαβάιιεηαη:  

α.  ε ζοπκόηεηά ηεξ  

β. μόκμκ ημ μήθμξ θύμαηόξ ηεξ  

γ.  ημ μήθμξ θύμαημξ θαη ε ηαπύηεηα δηάδμζήξ ηεξ  

δ.  ε ζοπκόηεηα θαη ε ηαπύηεηα δηάδμζήξ ηεξ.  

Μμκάδεξ 5  

4. Αδρόμια είμαι: 

α.  ημ πνςηόκημ θαη ημ ειεθηνόκημ  

β.  ημ πνςηόκημ θαη ημ κεηνόκημ  

γ.  ημ κεηνόκημ θαη ημ μηόκημ  

δ.  ημ μηόκημ θαη ημ ειεθηνόκημ.  

Μμκάδεξ 5  

5. Να παναθηενίζεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ με ημ γνάμμα 

Ο ακ είκαη ζςζηέξ θαη με ημ γνάμμα Θ ακ είκαη ιακζαζμέκεξ .  

α. Σύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Rutherford ηα άημμα ζα έπνεπε κα εθπέμπμοκ 

ζοκεπέξ θαη όπη γναμμηθό θάζμα.  
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β. Ο Thomson πνόηεηκε ημ ιεγόμεκμ πιακεηηθό μμκηέιμ γηα ημ άημμμ.  

γ. Σύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Bohr , ημ ειεθηνόκημ ζημ άημμμ ημο οδνμγόκμο, 

εθπέμπεη αθηηκμβμιία όηακ θηκείηαη ζε επηηνεπόμεκε ηνμπηά.  

δ. Τμ ζςμάηημ α είκαη έκαξ πονήκαξ ειίμο ( He4
2 ). 

 ε. Η αθηηκμβμιία γ δεκ εθηνέπεηαη από μαγκεηηθό πεδίμ.    Μμκάδεξ 5  

 

 

ΘΓΙΑ 2ο  

2.1  Η εκένγεηα ζύκδεζεξ 
XBE  ημο πονήκα X A

Z1
 είκαη μεγαιύηενε από ηεκ εκένγεηα ζύκδεζεξ 

ΨBE ημο πονήκα Ψ A
Z 2

. 

α. Πμημξ από ημοξ δύμ παναπάκς πονήκεξ είκαη ζηαζενόηενμξ; 

Μμκάδεξ 2  

β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Μμκάδεξ 5  

2.2 Να μεηαθένεηε ζομπιενςμέκεξ ζημ ηεηνάδηό  ζαξ ηηξ παναθάης πονεκηθέξ 

ακηηδνάζεηξ:  

α.   N  He 7
4
2   H  O        1

1
17    

Μμκάδεξ 4  

β.   Rn *222
86  Rn      222

86    .... 

Μμκάδεξ 4  

2.3 Να αηηημιμγήζεηε γηαηί μ δείθηεξ δηάζιαζεξ εκόξ μπμημοδήπμηε μπηηθμύ μέζμο 

γηα μηα μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δεκ είκαη δοκαηόκ κα είκαη μηθνόηενμξ από 

ηε μμκάδα.  

Μμκάδεξ 5  

2.4 Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ζε δύμ δηαθμνεηηθά οιηθά, με δείθηεξ 

δηάζιαζεξ n 1 , n2 , όπμο n2>n 1 . Να δείλεηε όηη ι 1 > ι2 , όπμο ι 1 θαη ι2 ηα 

ακηίζημηπα μήθε θύμαημξ.  

Μμκάδεξ 5   

ΘΓΙΑ 3ο 

Δηεγενμέκα άημμα οδνμγόκμο απμδηεγείνμκηαη θαη ηα άημμα επακένπμκηαη ζηε 

ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Η εκένγεηα ηεξ ζεμειηώδμοξ θαηάζηαζεξ είκαη Ε 1= - 13,6 eV. 
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Από ηε μειέηε ηςκ θαζμαηηθώκ γναμμώκ οπμιμγίζηεθακ ηνεηξ δηαθμνέξ εκενγεηώκ 

μεηαλύ ηςκ δηεγενμέκςκ θαηαζηάζεςκ θαη ηεξ ζεμειηώδμοξ θαηάζηαζεξ θαη βνέζεθακ 

ίζεξ με 12,75eV , 12,09 eV θαη 10,2 eV. 

Α.1 Να οπμιμγίζεηε ηηξ εκένγεηεξ πμο ακηηζημηπμύκ ζηηξ δηεγενμέκεξ θαηαζηάζεηξ 

ηςκ αηόμςκ οδνμγόκμο.   

Μμκάδεξ 6  

  

Α.2 Να οπμιμγίζεηε ημοξ θβακηηθμύξ ανηζμμύξ ζημοξ μπμίμοξ ακηηζημηπμύκ μη 

δηεγενμέκεξ θαηαζηάζεηξ.  

Μμκάδεξ 6  

Α.3 Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ, ζημ μπμίμ κα 

θαίκμκηαη μη μεηαβάζεηξ ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο πναγμαημπμημύκηαη .   

Μμκάδεξ 5  

Α.4 Σε έκα από ηα άημμα ημο οδνμγόκμο, πμο βνίζθεηαη πιέμκ ζηε ζεμειηώδε 

θαηάζηαζε, πνμζπίπηεη μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία, με ζοκέπεηα ημ ειεθηνόκημ 

ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο κα έπεη θηκεηηθή εκένγεηα Κ=6,29 eV , ζε πενημπή 

όπμο ε επίδναζε ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο πονήκα είκαη πναθηηθά μεδέκ.  

 Να οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα ηεξ πνμζπίπημοζαξ αθηηκμβμιίαξ.  Moκάδεξ 8  

Δίκμκηαη : ε ζηαζενά ημο Planck, h = 6,63 10 - 34  J s  θαη  

 ε μμκάδα εκένγεηαξ 1 eV = 1,6 10 - 1 9 J.  

ΘΓΙΑ 4ο 

Πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζεί ε ύπανλε θμηιόηεηαξ ζημ εζςηενηθό εκόξ μεηαιιηθμύ 

ακηηθεημέκμο, πνεζημμπμημύκηαη αθηίκεξ Χ. Σηε δηάηαλε παναγςγήξ ηςκ αθηίκςκ Χ, ε 

ηάζε πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ηεξ ακόδμο θαη ηεξ θαζόδμο είκαη 16.575V .  Τα 

ειεθηνόκηα λεθηκμύκ από ηεκ θάζμδμ με μεδεκηθή ηαπύηεηα, επηηαπύκμκηαη θαη 

πνμζπίπημοκ ζηεκ άκμδμ. Θεςνμύμε όηη ε ζενμμθναζία ηεξ θαζόδμο είκαη ζηαζενή θαη όηη ε 

θηκεηηθή εκένγεηα θάζε ειεθηνμκίμο μεηαηνέπεηαη ελ μιμθιήνμο ζε εκένγεηα εκόξ θςημκίμο ζε μία 

μόκμ θνμύζε. 

Α. Να οπμιμγίζεηε:  

Α.1 ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα πμο έπεη θάζε ειεθηνόκημ όηακ θζάκεη ζηεκ άκμδμ  

 Μμκάδεξ 6 

Α.2 ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ πμο εθπέμπεηαη από ημ 

οιηθό ηεξ ακόδμο.  

Μμκάδεξ 6  
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Β. Σηεκ παναπάκς δηάηαλε παναγςγήξ αθηίκςκ Χ, μεηαβάιιμκηαξ ηεκ ηάζε 

μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο, ε ανπηθή ηζπύξ P 1  ηεξ δέζμεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ 

ηεηναπιαζηάδεηαη θαη παίνκεη ηεκ ηημή P2 = 4P 1 , εκώ ε ζενμμθναζία ηεξ 

θαζόδμο δηαηενείηαη ζηαζενή θαη ε έκηαζε ημο νεύμαημξ ηςκ ειεθηνμκίςκ 

παναμέκεη ε ίδηα. Να οπμιμγίζεηε:  

Β.1  ημ ιόγμ ηςκ ηαποηήηςκ 

2

1

υ

υ
  , όπμο 21 υ και υ  μη ηαπύηεηεξ με ηηξ 

μπμίεξ ηα ειεθηνόκηα πνμζπίπημοκ ζηεκ άκμδμ πνηκ θαη μεηά ημκ 

ηεηναπιαζηαζμό ηεξ ηζπύμξ, ακηίζημηπα.  

Μμκάδεξ 7  

Β.2 ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ παναγόμεκεξ αθηηκμβμιίαξ, μεηά ημκ 

ηεηναπιαζηαζμό ηεξ ηζπύμξ θαη κα δηθαημιμγήζεηε πμηα από ηηξ δύμ 

αθηηκμβμιίεξ είκαη πενηζζόηενε δηεηζδοηηθή.  

Μμκάδεξ 6  

 Δίμομηαι : η ζηαθερά ηοσ Planck, h = 6,6310-34J s,  

η ηατύηηηα ηοσ θωηός ζηο κεμό, c0 = 3  10
8 m/s 

και η μομάδα εμέργειας 1 eV = 1,6  10-19 J. 


