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ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ Δ΄ ΠΑΛΕΟ ΓΚΖΑΖΜΡ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ 

ΠΓΠΑΞΠΕ 14 ΖΜΡΚΖΜΡ 2000 

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ: ΦΡΟΖΗΕ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ  

 

ΘΓΙΑ 1ο 

Σηα ενςηήμαηα 1., 2., 3. θαη 4. ημο ζέμαημξ αοημύ, κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδημ ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ 

ενώηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. 

1. Σημ κόμμ ηεξ ακάθιαζεξ ημο θςηόξ ηζπύεη: 

 α. Η γςκία πνόζπηςζεξ είκαη μεγαιύηενε από ηε γςκία ακάθιαζεξ. 

 β. Η γςκία πνόζπηςζεξ είκαη μηθνόηενε από ηε γςκία ακάθιαζεξ. 

 γ. Η γςκία πνόζπηςζεξ είκαη ίζε με  ηε γςκία ακάθιαζεξ. 

 δ. Η γςκία πνόζπηςζεξ είκαη ίζε με ηε γςκία δηάζιαζεξ. 

Μμκάδεξ 5 

2. Όηακ μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηαπενκά μηα δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα δύμ μέζςκ, από μπηηθά 

αναηόηενμ ζε μπηηθά ποθκόηενμ μέζμ (γηα πανάδεηγμα, από ημκ αένα ζημ γοαιί): 

 α. Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ αολάκεηαη.  

 β. Τμ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ αολάκεηαη. 

 γ. Η ζοπκόηεηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ παναμέκεη ζηαζενή.  

 δ. Η δηαζιώμεκε αθηίκα έπεη ηεκ ίδηα δηεύζοκζε με ηεκ πνμζπίπημοζα. 

Μμκάδεξ 5 

3. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία: 

 α. Έπεη ίδημ μήθμξ θύμαημξ με ηεκ οπένοζνε. 

 β. Έπεη μεγαιύηενε ηαπύηεηα δηάδμζεξ από ηεκ οπένοζνε. 

 γ. Πνμθαιεί βιάβεξ ζηα θύηηανα ημο δένμαημξ. 

 δ. Είκαη μναηή με γομκό μάηη. 

Μμκάδεξ 5 

4. Η ζύγπνμκε αημμηθή ζεςνία ελεγεί ηεκ εθπμμπή θςηόξ από ηα άημμα με: 

 α. ηεκ εθπμμπή ζςμαηηδίςκ α 

 β. ηε μεηαπήδεζε ειεθηνμκίςκ ζε ηνμπηέξ παμειόηενεξ εκένγεηαξ 

 γ. ημκ ημκηζμό ημο αηόμμο 

 δ. ηεκ ύπανλε κεηνμκίςκ ζημκ πονήκα. 

Μμκάδεξ 5 
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5. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδημ ζαξ ηηξ μμκάδεξ από ηε ζηήιε Α, θαη δίπια ζε θαζεμηά ημ θοζηθό 

μέγεζμξ ηεξ ζηήιεξ Β πμο μεηνάηαη με ηεκ ακηίζημηπε μμκάδα. 

Α Β 

   eV (ειεθηνμκημβόιη)    Σοπκόηεηα 

   nm (κακόμεηνμ)    Εκένγεηα 

   Hz (Χενηδ)    Μήθμξ θύμαημξ μναημύ 

θςηόξ 

   Ν (Νημύημκ)    Ταπύηεηα 

   m/s (μέηνα/δεοηενόιεπημ)    Δύκαμε 

ΘΓΙΑ 2ο 

1. Σηαζενό ηζόημπμ πονήκα μλογόκμο είκαη ημ  O17
8  . 

 α. Πόζα κεηνόκηα έπεη μ πονήκαξ αοηόξ; 

Μμκάδεξ 5 

   β.     Πμημξ από ημοξ αθόιμοζμοξ πονήκεξ είκαη ηζόημπμ ημο  O17
8  : 

    X17
9      X16

8      X15
7    X16

9     

  όπμο Χ είκαη ημ ζύμβμιμ ημο ζημηπείμο ζημ μπμίμ ακηηζημηπεί μ πονήκαξ.  

Μμκάδεξ 5 

2. Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πνμζπίπηεη από θεκό ζε γοαιί με δείθηε δηάζιαζεξ n, όπςξ 

θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 α. Να μεηαθένεηε ημ παναπάκς ζπήμα ζημ ηεηνάδηό ζαξ θαη κα ζπεδηάζεηε ζε αοηό ηεκ 

ακαθιώμεκε θαη ηεκ δηαζιώμεκε αθηίκα. 

Μμκάδεξ 5 

κενό

γυαλί
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β. Ακ ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημ θεκό είκαη c 0 = 3  1 0 8 m / s , θαη ε ηαπύηεηα 

δηάδμζεξ ημο θςηόξ μέζα ζημ γοαιί είκαη c = 2  1 0 8 m / s   κα βνείηε ημ δείθηε 

δηάζιαζεξ ημο γοαιημύ. 

Μμκάδεξ 5 

3. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηα ζςμαηίδηα ηεξ ζηήιεξ Α θαη, δίπια ζε θάζε έκα από αοηά, ημ 

ζύμβμιμ ηςκ πονεκηθώκ δηαζπάζεςκ ηεξ ζηήιεξ Β πμο ακηηζημηπεί. 

Α Β 

   Πονήκεξ ειίμο    β 

   ειεθηνόκηα    γ 

   ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία    α 

   κεηνόκηα  

ΘΓΙΑ 3ο 

Οη εκενγεηαθέξ ζηάζμεξ ημο οδνμγόκμο θαίκμκηαη ζημ 

παναθάης ζπήμα.(Δίκεηαη όηη h=6,610-34Js.) 

α. Πόζε είκαη ε εκένγεηα ημκηζμμύ ημο οδνμγόκμο; 

Μμκάδεξ 7 

β. Πόζε είκαη ε εκένγεηα ηςκ θςημκίςκ πμο ζα 

ζπεμαηηζζμύκ θαηά ηεκ μεηάβαζε  ειεθηνμκίςκ από ηεκ 

ηνίηε ζηεκ δεύηενε ηνμπηά; 

Μμκάδεξ 9 

γ. Πμηα είκαη ε ζοπκόηεηα ηςκ παναπάκς θςημκίςκ;  

Μμκάδεξ 9 

ΘΓΙΑ 4ο 

Μμκμπνςμαηηθή δέζμε θςηόξ, ζοπκόηεηαξ 5  1 0 1 4 Η z  

δηαδίδεηαη ζημ θεκό με ηαπύηεηα c 0 = 3  1 0 8 m / s ,  πνμζπίπηεη θαη δηαζιάηαη ζε δηαθακέξ οιηθό . 

Η ζηαζενά ημο Planck είκαη h = 6 , 6  1 0 - 3 4 J  s .  

 α. Να βνείηε ημ μήθμξ θύμαηoξ ηεξ δέζμεξ ζημ θεκό. 

Μμκάδεξ 8 

 β. Να βνείηε ηεκ εκένγεηα πμο έπεη θάζε θςηόκημ ηεξ δέζμεξ ζημ θεκό. 

Μμκάδεξ 8 

 γ. Ακ ε εκένγεηα πμο απμννμθήζεθε από ημ οιηθό είκαη 0 , 1 9 8  J  κα βνείηε πόζα θςηόκηα 

έπμοκ απμννμθεζεί ζημ οιηθό. 

Μμκάδεξ 9 

 

E1=-13,6eV   

E2=-3,4eV   

E3=-1,51eV  
E4=-0,85eV  

E = 0  
n=4 
n=3 

n=2 

n=1 

 


