
 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                   Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

1 

 

 

Φσζική   Γεμικής  Παιδείας   2010 

ΘΓΜΑ 1ο 

Σηις ερφηήζεις Α1-Α3 μα γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό  ηης  ερώηηζης  και δίπλα  ηο  

γράμμα  ποσ αμηιζηοιτεί ζηη θράζη, η οποία ζσμπληρώμει ζφζηά ηημ ημιηελή πρόηαζη.  

Α1. Σμ μονάκημ ηόλμ είκαη απμηέιεζμα  

α.  ηεξ απμννόθεζεξ ημο θςηόξ από ηεκ αημόζθαηνα.  

β.  ηεξ μμκμπνςμαηηθόηεηαξ ημο ειηαθμύ θςηόξ.  

γ. ημο δηαζθεδαζμμύ θαη ηεξ μιηθήξ ακάθιαζεξ ημο ιεοθμύ θςηόξ.  

δ.  ηςκ ηδημηήηςκ ηεξ οπένοζνεξ αθηηκμβμιίαξ.  

Μομάδες 5  

Α2. ημοξ ιαμπηήνεξ ποναθηώζεςξ ημ κήμα ημο βμιθναμίμο είκαη  δηαμμνθςμέκμ  ζε πμιύ  

ποθκέξ  ζπείνεξ.  Αοηό γίκεηαη δηόηη  

α.  ημ κήμα έηζη έπεη μηθνόηενε ακηίζηαζε.  

β.  ειαπηζημπμηείηαη  ε  απαγςγή  ζενμόηεηαξ  από  ημ εζςηενηθό ηςκ ζπεηνώκ, με 

απμηέιεζμα ημ κήμα κα δηαηενείηαη ζενμόηενμ θαη κα εθπέμπεη πενηζζόηενμ θςξ.  

γ.  απμθεύγεηαη ε ελάπκςζε ημο βμιθναμίμο.  

δ.  ημ  κήμα  δεμημονγεί  μαγκεηηθό  πεδίμ  πμο  είκαη απαναίηεημ γηα ηε ιεηημονγία 

ημο ιαμπηήνα.  

Μομάδες 5  

Α3. Η οπένοζνε αθηηκμβμιία  

α.  έπεη μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό από ηεκ μναηή.  

β.  πνμθαιεί  ημ  μαύνηζμα  ημο  δένμαηόξ  μαξ,  όηακ  εθηηζέμεζα ζημκ ήιημ.  

γ.  δεκ πνμθαιεί ημ θαηκόμεκμ ημο θςζθμνηζμμύ.  

δ. ζομμεηέπεη   ζηεκ   μεηαηνμπή   ημο   μλογόκμο   ηεξ αημόζθαηναξ ζε όδμκ.   

Μομάδες 5  

Α4. Πμηα από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ, πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πονεκηθή ζύκηελε ηςκ πονήκςκ 1

1H  με 

ημκ θύθιμ πνςημκίμο-πνςημκίμο, είκαη ιάζμξ; 

α.  Σέζζενηξ πονήκεξ 1

1H  ζοκηήθμκηαη θαη δεμημονγμύκ έκα πονήκα 4

2He  

β.  Οη πονήκεξ 1

1H  πνέπεη κα έπμοκ πμιύ μεγάιε θηκεηηθή εκένγεηα,  ώζηε  κα  πιεζηάζμοκ  ζε  

απόζηαζε  πμο δνμοκ μη ηζπονέξ πονεκηθέξ δοκάμεηξ. 

γ.  Η ζοκμιηθή ακηίδναζε είκαη εκδόζενμε.  

δ.  Οη  πονεκηθέξ  αοηέξ  ακηηδνάζεηξ  πηζηεύεηαη  όηη ζομβαίκμοκ ζημ εζςηενηθό ημο Ηιίμο θαη 

ηςκ άιιςκ άζηνςκ.  

Μομάδες 5 

Α5. Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ, γνάθμκηαξ ζημ ηεηνάδηό ζαξ δίπια ζημ γνάμμα 

πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνόηαζε, ηε ιέλε ςζηό, ακ ε πνόηαζε είκαη ζςζηή, ή Λάζμξ,  

ακ ε πνόηαζε είκαη ιακζαζμέκε.  

α.  Η μμκάδα αημμηθήξ μάδαξ  u μνίδεηαη ςξ ημ 
1

12
 ηεξ μάδαξ ημο πονήκα 16

8O . 

β. Οη αθηίκεξ Υ είκαη ηαπέςξ θηκμύμεκα ειεθηνόκηα. 

γ. Η  θζμνίδμοζα  μοζία  ζημοξ  ιαμπηήνεξ  θζμνηζμμύ απμννμθά  οπενηώδε  αθηηκμβμιία  θαη  

εθπέμπεη μναηή.   

δ. Η ζεςνία ηςκ θβάκηα δεκ ακαηνεί ηεκ θομαηηθή θύζε ημο θςηόξ.   

ε. Οη  ηζπονέξ  πονεκηθέξ  δοκάμεηξ  είκαη  δηαθμνεηηθέξ, όηακ  ακαπηύζζμκηαη  μεηαλύ  δύμ  

πνςημκίςκ  θαη δηαθμνεηηθέξ,  όηακ  ακαπηύζζμκηαη  μεηαλύ  δύμ κεηνμκίςκ. 

Μομάδες 5 
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ΘΓΜΑ 2ο   

Β1. Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ δηαπενκά δηαδμπηθά δύμ   μπηηθά   οιηθά   

με δείθηεξ δηάζιαζεξ 1n  θαη 2n  ακηίζημηπα, όπμο 2 1n 1,5 n  . Η αθηίκα 

πνμζπίπηεη θάζεηα ζηηξ δηαπςνηζηηθέξ επηθάκεηεξ ηςκ δύμ μπηηθώκ οιηθώκ, 

όπςξ θαίκεηαη  ζημ  ζπήμα.  Σα δύμ  μπηηθά  οιηθά έπμοκ πάπμξ d θαη 2d 

ακηίζημηπα.  

ημ μπηηθό οιηθό με δείθηε  δηάζιαζεξ 
1n  ημ πάπμξ d ηζμύηαη με 105 μήθε 

θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ  ζημ  μέζμ  αοηό.  Με  πόζα  μήθε θύμαημξ  ηεξ  

αθηηκμβμιίαξ  ζημ  μέζμ  με  δείθηε δηάζιαζεξ 2n   ηζμύηαη ημ πάπμξ 2d;  

α) 52 10  ,    β) 50,75 10 ,  γ) 53 10  

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε    (μμκάδεξ 2).  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ (μμκάδεξ 6).  

Μομάδες 8 

Β2. ∆ύμ δέζμεξ αθηίκςκ Υ πανάγμκηαη από ζοζθεοέξ ζηηξ μπμίεξ ε ηάζε μεηαλύ ακόδμο-θαζόδμο 

είκαη V1 γηα ηεκ πνώηε  δέζμε  θαη  V2  γηα  ηε  δεύηενε.  Οη  δέζμεξ πνμζπίπημοκ ζε μηα πιάθα. Η 

πνώηε δέζμε απμννμθάηαη πιήνςξ από ηεκ πιάθα, εκώ ε δεύηενε ηεκ δηαπενκά. Πμηα από ηηξ 

παναθάης ζοκζήθεξ ηζπύεη;  

α) V1>V2,  β) V1<V2,  γ) V1=V2 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε    (μμκάδεξ 2).  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ (μμκάδεξ 6).  

Μομάδες 8  

B3.  Έκαξ πονήκαξ Υ με μαδηθό ανηζμό 250 θαη εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ 7,5 ΜeV, 

δηαζπάηαη ζε 2 πονήκεξ: 1) ημκ Τ με μαδηθό ανηζμό 100 θαη εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ 8,8 

ΜeV θαη 2)  ημκ  Ω με μαδηθό  ανηζμό 150  θαη  εκένγεηα  ζύκδεζεξ  ακά κμοθιεόκημ 8,2 ΜeV.  

Καηά ηεκ δηαδηθαζία αοηή  

α)  εθιύεηαη εκένγεηα.  

β)  απμννμθάηαη εκένγεηα.  

γ)  μύηε εθιύεηαη μύηε απμννμθάηαη εκένγεηα.  

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε    (μμκάδεξ 2).  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ (μμκάδεξ 7).  

Μομάδες 9 

 

 

ΘΓΜΑ 3ο   

Ηιεθηνόκηα επηηαπύκμκηαη από ηάζε V θαη ζηε ζοκέπεηα πνμζπίπημοκ ζε άημμα οδνμγόκμο, ηα μπμία 

βνίζθμκηαη ζηε ζεμειηώδε ημοξ θαηάζηαζε. Καηά ηεκ πνόζπηςζε αοηή ηα άημμα  ημο  οδνμγόκμο  

δηεγείνμκηαη  ζηεκ 3ε  δηεγενμέκε θαηάζηαζε (n=4). Να οπμιμγηζζεί:  

Γ1. Σμ  μέηνμ  ηεξ  ζηνμθμνμήξ  ημο  ειεθηνμκίμο  εκόξ δηεγενμέκμο  αηόμμο  οδνμγόκμο  ημ  μπμίμ  

βνίζθεηαη ζηεκ ηνμπηά με n=4.  

Μομάδες 5  

Γ2. Η ειάπηζηε ηημή ηεξ ηάζεξ  V  με ηεκ μπμία επηηαπύκζεθακ ηα ειεθηνόκηα πμο πνμθάιεζακ  ηε 

δηέγενζε ηςκ αηόμςκ ημο οδνμγόκμο. 

Μομάδες 6 

Γ3.Ο ιόγμξ ηςκ θηκεηηθώκ εκενγεηώκ 4

1

K

K
ηςκ ειεθηνμκίςκ ημο  αηόμμο  ημο  οδνμγόκμο,  όπμο  1K  ε 

θηκεηηθή εκένγεηα ημο αηόμμο ζηεκ ηνμπηά με n 1  θαη 4K  ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο αηόμμο ζηεκ 
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ηνμπηά με n 4 .  

Μομάδες 7  

Γ4.Η δοκαμηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο ζηεκ ηνμπηά με n 4 . 

Μομάδες 7  

Δίκμκηαη: 1E 13,6 eV  , ε εκένγεηα ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε θαη 

34h
10 J s

2

  


. 

ΘΓΜΑ 4ο   

Σμ 214

83Bi (βηζμμύζημ) είκαη έκα ναδηεκενγό ηζόημπμ. Οη πονήκεξ ημο βηζμμοζίμο μπμνμύκ κα 

δηαζπαζζμύκ με δύμ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ, με δηάζπαζε α ή με δηάζπαζε β –.  

Καηά ηηξ δηαζπάζεηξ αοηέξ μ πνόκμξ οπμδηπιαζηαζμμύ ημο βηζμμοζίμο είκαη  1/ 2T 20min . Καηά ηε 

δηάζπαζε  α πανάγεηαη Σℓ (ζάιημ) θαη θαηά ηεκ δηάζπαζε β-πανάγεηαη Ρμ (πμιώκημ). Η δηάζπαζε α 

πναγμαημπμηείηαη ζε πμζμζηό 0,4%, εκώ θαηά ημ οπόιμηπμ πμζμζηό πναγμαημπμηείηαη ε δηάζπαζε β-.  

Σε πνμκηθή ζηηγμή 0t 0  δηαζέημομε έκα δείγμα 18

0N 9,6 10   πονήκςκ 214

83Bi . 

∆1. Να γνάρεηε ηηξ πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ δηάζπαζεξ α θαη β- πμο πναγμαημπμημύκηαη.  

Μομάδες 6  

∆2. Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκενγόηεηα ημο δείγμαημξ αοημύ ηε πνμκηθή ζηηγμή 1t 60min .  

Μομάδες 7  

∆3. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε ημο ανηζμμύ Ν ηςκ πονήκςκ 214

83Bi πμο  παναμέκμοκ  αδηάζπαζημη  

ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ γηα πνμκηθό δηάζηεμα από  0t 0  έςξ 1t 60min . ηε γναθηθή πανάζηαζε 

κα θαίκμκηαη μη ζοκηεηαγμέκεξ 4 ζεμείςκ ηεξ θαμπύιεξ.  

Μομάδες 5 

∆4.    Να   οπμιμγηζζεί   ε   ηαπύηεηα   ημο   θςηόξ   μέζα   ζημ πιαθίδημ. 

Μομάδες 5 

∆ίκμκηαη:   ε   ζηαζενά   ημο   Planck   h=4.10-15ev.s   θαη   ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό c0 = 

3.108m/s. 
 


