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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Γ΄ ΠΑΛΕΟ  

ΕΙΓΞΕΟΖΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΟΑΒΒΑΠΜ 31 ΙΑΪΜΡ 2003 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΦΡΟΖΗΕ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ  

 

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.  Λέγμκηαξ  "ημ θςξ έπεη δηπιή θύζε" εκκμμύμε όηη:  

α. απμννμθάηαη θαη εθπέμπεηαη  

β. αιιειεπηδνά με ζεηηθά θαη ανκεηηθά θμνηηζμέκα ζςμαηίδηα  

γ. ζομπενηθένεηαη ςξ θύμα θαη ςξ ζςμαηίδημ  

δ.  είκαη ζοκδοαζμόξ ειεθηνηθμύ θαη μαγκεηηθμύ θύμαημξ.  

Ιονάδες 5 

 

2. Σε μηα ελώζενμε πονεκηθή ακηίδναζε:  

α.  ε ζοκμιηθή μάδα ενεμίαξ ηςκ πνμσόκηςκ είκαη ίζε με ηε ζοκμιηθή μάδα 

ενεμίαξ ηςκ ακηηδνώκηςκ  

β. ε εκένγεηα Q ηεξ ακηίδναζεξ είκαη ζεηηθή  

γ. ε εκένγεηα Q ηεξ ακηίδναζεξ είκαη ανκεηηθή  

δ.  δεκ ηζπύεη μ κόμμξ ηεξ δηαηήνεζεξ ημο ζοκμιηθμύ ανηζμμύ ηςκ κμοθιεμκίςκ.  

Ιονάδες 5 

 

3.  Ο Rutherford θαηά ημ βμμβανδηζμό ιεπημύ θύιιμο πνοζμύ με ζςμάηηα α 

παναηήνεζε όηη: 

α.  θακέκα ζςμάηημ α δεκ εθηνέπεηαη από ηεκ πμνεία ημο  

β. όια ηα ζςμάηηα α εθηνέπμκηαη θαηά 180°  

γ. ιίγα ζςμάηηα α εθηνέπμκηαη θαηά 180°  

δ.  ηα ζςμάηηα α έπμοκ ανκεηηθό θμνηίμ.  

Ιονάδες 5 

 

4. Σύμθςκα με ηεκ θβακηηθή ζεςνία ημο Planck , θάζε άημμμ εθπέμπεη ή απμννμθά 

ζημηπεηώδε πμζά εκένγεηαξ, πμο μκμμάδμκηαη:  

α. θςηόκηα  

β.  ειεθηνόκηα  

γ.  πμδηηνόκηα  

δ.  κεηνόκηα  

Ιονάδες 5 

 

5. Να γνάρεηε  ζημ ηεηνάδηό  ζαξ ημ γνάμμα ηεξ πνόηαζεξ θαη δίπια ηε ιέλε πμο 

ηεκ ζομπιενώκεη ζωζηά.  



 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                   Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

2 

 

α. Η δηαδηθαζία ηεξ ζοκέκςζεξ δομ ειαθνώκ πονήκςκ γηα κα ζπεμαηίζμοκ έκα 

βανύηενμ, ιέγεηαη πονεκηθή . . . . . . . . . .  

β. Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ ηόζμ . . . . . . . . . .  είκαη 

μ πονήκαξ.  

γ. Καηά ηε δηάζπαζε β- (βήηα πιεκ) εθπέμπεηαη από ημκ πονήκα . . . . . . . . . . θαη 

ακηηκεηνίκμ.  

δ. Τα μήθε θύμαημξ ηςκ αθηίκςκ Χ είκαη πμιύ . . . . . . . . .  από ηα μήθε θύμαημξ ηςκ 

μναηώκ αθηηκμβμιηώκ.  

ε. Αημμηθόξ ανηζμόξ είκαη μ ανηζμόξ ηςκ .. . . . . . . . .  ημο πονήκα.  

Ιονάδες 5 

ΘΓΙΑ 2ο  

1.  Γνεοκεηήξ πεηνίδεηαη ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ θαη επηζομεί κα αολήζεη ηε 

δηεηζδοηηθόηεηά ημοξ. Πώξ ζα πνέπεη κα μεηαβάιεη ηεκ ηάζε μεηαλύ ακόδμο -

θαζόδμο ηεξ ζοζθεοήξ;  

α. Να ηεκ αολήζεη . 

β. Να ηεκ ειαηηώζεη .  

Ιονάδες 2 

 

 Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5 

 

2. Δομ πανάιιειεξ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ (Α) θαη (Β) πνμζπίπημοκ ζε 

πνίζμα θαη εθηνέπμκηαη, όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Πμηα αθηίκα θςηόξ έπεη ημ 

μεγαιύηενμ μήθμξ θύμαημξ ;  

α. Η αθηίκα Α.  

β. Η αθηίκα Β.  

Ιονάδες 2 

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5 

 

 

3. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ 

ζομπιενςμέκεξ ηηξ παναθάης πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ:  

 HeHeLiH 4
2

4
2

1
1   

  

 nNeHeO 1
0

4
2

17
8   

Ιονάδες 4 

 

 



 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                   Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

3 

 

 

4. Τμ παναθάης ζπήμα πανηζηά ηεκ θαμπύιε 

δηάζπαζεξ γηα έκα δείγμα ναδηεκενγμύ 

ζημηπείμο. Ο πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ ημο 

ζημηπείμο αοημύ είκαη:  

α. 7s  β. 10,5s  γ. 3,5s 

Ιονάδες 2 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5 

 

 

 

 

ΘΓΙΑ  3ο 

Αθη ί κα  μναηήξ  μμκμπνςμα η ηθήξ  αθη η κμβμι ίαξ  ζοπκόηεηαξ  6 · 10 1 4 Hz  ,  δ η ένπεηα η  

από  ημκ  αένα  ζε  γοάι η κε  πιάθα .  Ο  δε ίθηεξ  δ η άζιαζεξ  ημο  γοαι η μύ  γ ηα  ηεκ  

παναπάκς αθη η κμβμι ία  ε ί κα η  1 ,5 .  

1. Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ι 0 ζημ θεκό. 

Ιονάδες 6 

2. Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ μέζα ζημ γοαιί. 

Ιονάδες 6 

 

3. Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ι μέζα ζημ γοαιί. 

Ιονάδες 6 

 

4. Να βνείηε πόζμ δηαθένεη ε εκένγεηα εκόξ θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκό από ηεκ εκένγεηα 

ημο θςημκίμο αοημύ, όηακ ε αθηίκα βνίζθεηαη μέζα ζημ γοαιί. 

Ιονάδες 7 

 

Δίκμκηαη:  ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό  c0=3 · 10 8 m/s  

   

 

 

 

ΘΓΙΑ 4ο  

Κηκμύμεκμ ειεθηνόκημ ζογθνμύεηαη με αθίκεημ άημμμ οδνμγόκμο, ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε 

θαηάζηαζε με εκένγεηα Γ1=–13,6 eV. Η θηκεηηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο πνηκ από ηεκ θνμύζε είκαη 

16,12eV. Τμ άημμμ ημο οδνμγόκμο απμννμθά μένμξ ηεξ εκένγεηαξ ημο πνμζπίπημκημξ ειεθηνμκίμο, 

δηεγείνεηαη ζηε δεύηενε δηεγενμέκε ζηάζμε (n=3) θαη ελαθμιμοζεί κα παναμέκεη αθίκεημ μεηά ηεκ 

θνμύζε. 

1. Να ζπεδηάζεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ζε δηάγναμμα εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ όιεξ ηηξ δοκαηέξ 

μεηαβάζεηξ από ηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε (n=3) ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. 
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Ιονάδες 4 

2. Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ημο θςημκίμο πμο εθπέμπεηαη θαηά ηεκ απμδηέγενζε ημο 

αηόμμο από ηεκ θαηάζηαζε n=3 ζηεκ θαηάζηαζε n=2 .  

Ιονάδες 6 

3. Να οπμιμγίζεηε ημ πμζμζηό (επί ημηξ εθαηό) ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο πνμζπίπημκημξ 

ειεθηνμκίμο πμο απμννμθήζεθε από ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο θαηά ηεκ θνμύζε. 

Ιονάδες 7 

4. Να οπμιμγίζεηε ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα θαη ημ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ειεθηνμκίμο ημο 

αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε δηεγενμέκε θαηάζηαζε n=3. 

Ιονάδες 8 

Δίκμκηαη:  ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό  c0=3 · 10 8 m/s  

  ε  ζηαζενά  ημο  P l anck ,  h=6 ,6 · 10 -34J ·s   

  1eV=1,6·10 -19J   και   π=3,14. 


