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ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΦΣΡΘΙΗ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ  

 

  

ΘΕΛΑ 1
ο

 

 ηηξ ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημκ ανηζμυ ηεξ ενχηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα, πμο 

ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

  

1. Σμ έημξ 2005 μνίζηεθε ςξ έημξ Φοζηθήξ θαη ηδηαίηενα ςξ έημξ Einstein (Aσκζηάηκ). Σμ 1905 μ 

Einstein πνεζημμπμηχκηαξ ηε ζςμαηηδηαθή θφζε ημο θςηυξ ενμήκεοζε ημ θςημειεθηνηθυ 

θαηκυμεκμ. ήμενα πηζηεφμομε υηη ημ θςξ ζομπενηθένεηαη:  

α.  ςξ θφμα.  

β. ςξ ζςμαηίδημ.  

γ. ςξ θφμα θαη ςξ ζςμαηίδημ.  

δ.  ςξ επηηαποκυμεκε μάδα.  

Λονάδες 5  

  

2. Η ζηαζενά δηάζπαζεξ   ι :  

α.  είκαη μεγάιε γηα ναδηεκενγμφξ πονήκεξ πμο δηαζπχκηαη γνήγμνα.  

β. ελανηάηαη απυ ημκ ανπηθυ ανηζμυ ηςκ πονήκςκ.  

γ. είκαη ίδηα γηα υιμοξ ημοξ ναδηεκενγμφξ πονήκεξ.  

δ.  μεηαβάιιεηαη με ημ πνυκμ.  

Λονάδες 5  

  

3. Όηακ μη αθηίκεξ Υ πνμζπίπημοκ ζε μηα μεηαιιηθή πιάθα, ε απμννυθεζε πμο οθίζηακηαη:  

α. αολάκεηαη, υηακ μεηχκεηαη ημ μήθμξ θφμαηυξ ημοξ.  

β. είκαη ακελάνηεηε απυ ημ πάπμξ ηεξ πιάθαξ.  

γ.  αολάκεηαη, υηακ μεηχκεηαη μ αημμηθυξ ανηζμυξ ηςκ αηυμςκ ημο οιηθμφ ημο μεηάιιμο ηεξ 

πιάθαξ.  

δ.  αολάκεηαη, υηακ μεηχκεηαη ε ζοπκυηεηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ.  

Λονάδες 5  

  

4. Σμ ειεθηνυκημ πμο εθπέμπεηαη απυ ημκ πονήκα θαηά ηε ναδηεκενγυ δηάζπαζε β
-

 :  

α. πνμτπήνπε ζημκ πονήκα θαη έιθμκηαξ ηα πνςηυκηά ημο ζοκέβαιε ζηε ζηαζενυηεηα ημο 

πονήκα.  

β. δεκ οπήνπε ζημκ πονήκα, αιιά ε εθπμμπή ημο μθείιεηαη ζηε δηάζπαζε εκυξ κεηνμκίμο ημο 

πονήκα.  

γ. ζοκμδεφεηαη απυ ηεκ εθπμμπή ακηηκεηνίκμο ev , γηα κα δηαηενεζεί ημ θμνηίμ ζηεκ πονεκηθή 

ακηίδναζε.  

δ. πνμθαιεί μείςζε ημο ανηζμμφ ηςκ πνςημκίςκ ζημ ζογαηνηθυ πονήκα θαηά 1.  

Λονάδες 5  
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 ηεκ παναθάης ενχηεζε 5 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνυηαζεξ θαη δίπια ζε θάζε 

γνάμμα ηε ιέλε Ρωζηό γηα ηε ζςζηή πνυηαζε θαη ηε ιέλε Κάθος γηα ηε ιακζαζμέκε.  

  

5. α. Σμ αημμηθυ πνυηοπμ ημο Rutherford (Ράδενθμνκη) αδοκαημφζε κα ελεγήζεη ηα γναμμηθά 

θάζμαηα ηςκ αενίςκ.  

β. Σμ ιεοθυ θςξ, υηακ δηαδίδεηαη ζημ θεκυ, εμθακίδεη ημ θαηκυμεκμ ημο δηαζθεδαζμμφ.  

γ. ηηξ ακηηδνάζεηξ πονεκηθήξ ζφκηελεξ ε μάδα ενεμίαξ ημο ηειηθμφ πονήκα είκαη μηθνυηενε απυ 

ημ άζνμηζμα ηςκ μαδχκ ηςκ ανπηθχκ πονήκςκ.  

δ. Σα θςηυκηα γ, υηακ αιιειεπηδνμφκ με ηεκ φιε, είηε πάκμοκ υιε ημοξ ηεκ εκένγεηα με μηα 

αιιειεπίδναζε θαηά ηεκ μπμία απμννμθχκηαη, είηε πενκμφκ ακεπενέαζηα.  

ε. ημ εζςηενηθυ ημο γοάιηκμο πενηβιήμαημξ ηςκ ιαμπηήνςκ θζμνηζμμφ οπάνπεη πμζυηεηα 

αημχκ ηςδίμο, χζηε ηα ελαπκμφμεκα άημμα βμιθναμίμο κα επακαημπμζεημφκηαη ζημ κήμα.  

Λονάδες 5  

  

ΘΕΛΑ 2
ο

   

1. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ζομπιενςμέκεξ ηηξ παναθάης ακηηδνάζεηξ:   

α. 235 1 ... 139 1

92 0 42 ... 02 7U n Mo La n e        

β. 60 ...

... 28 eCo Ni e v      

Λονάδες 4  

  

Γηα ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 2-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηυ ζαξ ημκ ανηζμυ ηεξ ενχηεζεξ θαη 

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.   

  

2.  Ακ έκα δείγμα ναδηεκενγμφ οιηθμφ έπεη θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή εκενγυηεηα 8·10
4

 Bq θαη ημ 

ναδηεκενγυ οιηθυ έπεη πνυκμ οπμδηπιαζηαζμμφ 60 εμένεξ, ηυηε μεηά απυ 120 εμένεξ ε 

εκενγυηεηα ημο δείγμαημξ ζα έπεη γίκεη:  

                                              α. 16·10
4

 Bq.   β. 2·10
4

 Bq.  γ. 4·10
4

 Bq.  

Λονάδες 2  

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 4  

  

3. ημ αημμηθυ πνυηοπμ ημο Βohr (Μπμν) γηα ημ άημμμ ημο οδνμγυκμο, ακ ο
1
 είκαη ε ηαπφηεηα ημο 

ειεθηνμκίμο ζηεκ επηηνεπυμεκε ηνμπηά με θβακηηθυ ανηζμυ  n =1 θαη ο
4
 είκαη ε ηαπφηεηα ημο 

ειεθηνμκίμο ζηεκ επηηνεπυμεκε ηνμπηά με θβακηηθυ ανηζμυ  n = 4, ηυηε ηζπφεη:   

                                               α. ο
4 
= 4ο

1 
.   β. ο

4 
= 1

16


.  γ. ο

1 
= 4ο

4 
.  

Λονάδες 2  

  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 6  

  

4. ε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Υ μεηαλφ θαζυδμο θαη ακυδμο εθανμυδμομε  ηάζε V. Τπμζέημομε 

υηη ηα ειεθηνυκηα ελένπμκηαη απυ ηε ζενμαηκυμεκε θάζμδμ με αμειεηέα ηαπφηεηα. Η μέγηζηε 

ζοπκυηεηα f
max

 ημο ζοκεπμφξ θάζμαημξ ηςκ αθηίκςκ Υ μεηαβάιιεηαη με ηεκ ηάζε V, υπςξ 
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απεηθμκίδεηαη:  

  

α.  ζημ δηάγναμμα 1.  

β.  ζημ δηάγναμμα 2.  

γ.  ζημ δηάγναμμα 3.  

Λονάδες 2  

  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 5  

 

ΘΕΛΑ 3
ο 

 

∆έζμε θςηυξ, πμο δηαδίδεηαη ζημ θεκυ, απμηειείηαη απυ δφμ μμκμπνςμαηηθέξ αθηηκμβμιίεξ: ηεκ ηχδε 

με μήθμξ θφμαημξ  ι
0η
 = 400 nm θαη ηεκ ενοζνά με μήθμξ θφμαημξ ι

0ε
 =700 nm.  

Η δέζμε θςηυξ εηζένπεηαη ζε γοαιί. Σμ γοαιί εμθακίδεη γηα ηεκ ηχδε αθηηκμβμιία δείθηε δηάζιαζεξ n
η
 

θαη γηα ηεκ ενοζνά αθηηκμβμιία δείθηε δηάζιαζεξ  n
ε
 με ιυγμ 

8

7

n

n





  .  

Σμ μήθμξ θφμαημξ ηεξ ηχδμοξ αθηηκμβμιίαξ ζημ γοαιί είκαη 200 nm.  

α. Να οπμιμγηζηεί μ δείθηεξ  δηάζιαζεξ ημο γοαιημφ γηα ηεκ ηχδε αθηηκμβμιία.  

Λονάδες 6  

β. Να δεηπζεί υηη ημ μήθμξ θφμαημξ ηεξ ενοζνάξ αθηηκμβμιίαξ ζημ γοαιί είκαη ίζμ με ημ μήθμξ θφμαημξ 

ηεξ ηχδμοξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκυ.  

Λονάδες 8  

γ. Παναηενείηαη αιιαγή ημο πνχμαημξ ηεξ ενοζνάξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηε δηάδμζή ηεξ μέζα ζημ γοαιί; 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 3  

δ. Έζης Νη θαη Νε μη ανηζμμί ηςκ θςημκίςκ ηεξ ηχδμοξ θαη ηεξ ενοζνάξ αθηηκμβμιίαξ ακηίζημηπα, πμο 

πνμζπίπημοκ ζημ γοαιί ζηε μμκάδα ημο πνυκμο. Να βνεζεί μ ιυγμξ 
n

n





 , χζηε μ νοζμυξ με ημκ 

μπμίμ πνμζπίπηεη ε εκένγεηα ηεξ ηχδμοξ αθηηκμβμιίαξ ζημ γοαιί κα είκαη ίζμξ με ημ νοζμυ, με 

ημκ μπμίμ πνμζπίπηεη ε εκένγεηα ηεξ ενοζνάξ αθηηκμβμιίαξ ζημ γοαιί.   

Λονάδες 8  

 

 

  

ΘΕΛΑ  4
ο

 

1000 άημμα οδνμγυκμο βνίζθμκηαη υια ζηεκ ίδηα δηεγενμέκε εκενγεηαθή ζηάζμε. Γηα κα απμμαθνοκζεί 

ημ ειεθηνυκημ ημο θάζε δηεγενμέκμο αηυμμο ζε πενημπή εθηυξ ημο ειεθηνηθμφ πεδίμο ημο πονήκα, ε 

ειάπηζηε εκένγεηα πμο απαηηείηαη είκαη  1,51 eV.  

α. Να βνεζεί μ θβακηηθυξ ανηζμυξ  n  ηεξ δηεγενμέκεξ θαηάζηαζεξ ζηεκ μπμία βνίζθμκηαη ηα άημμα 

ημο οδνμγυκμο.  
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Λονάδες 6  

β. Να ζπεδηάζεηε ζημ δηάγναμμα εκενγεηαθχκ ζηαζμχκ υιεξ ηηξ δοκαηέξ απμδηεγένζεηξ απυ ηε 

δηεγενμέκε θαηάζηαζε.  

Λονάδες 4  

γ. Απυ πυζεξ γναμμέξ ζα απμηειείηαη ημ θάζμα εθπμμπήξ πμο ιαμβάκεηαη θαηά ηεκ απμδηέγενζε ηςκ 

1000 αηυμςκ οδνμγυκμο;  

Λονάδες 3  

δ. Καηά ηεκ πιήνε απμδηέγενζε θαη ηςκ 1000 αηυμςκ οδνμγυκμο εθπέμπμκηαη ζοκμιηθά 1250 θςηυκηα.   

 Με θνηηήνημ ηεκ εκένγεηα ηςκ εθπεμπμμέκςκ θςημκίςκ ηα θαηαηάζζμομε ζε θαηεγμνίεξ. Πυζα 

θςηυκηα ακηηζημηπμφκ ζε θάζε θαηεγμνία;  

Λονάδες 8  

ε. Πυζε είκαη ε ζοκμιηθή εκένγεηα ηςκ εθπεμπμμέκςκ θςημκίςκ;  

Λονάδες 4  

  

∆ίκεηαη ε εκένγεηα ημο αηυμμο ημο οδνμγυκμο ζηε ζεμειηχδε θαηάζηαζε Γ
1
 = - 13,6 eV. 


