
 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                  Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

1 

 

 

ΓΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΓ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΓ ΓΞΓΣΑΓΙ 

 Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΓΙΟΤ 

ΣΡΙΣΗ 19 ΓΠΣΓΜΒΡΙΟΤ 2000 

ΘΓΜΑ 1ο 

ηηξ ενςηήζεηξ 1-3 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια 

ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

1. Η αημμηθή μμκάδα μάδαξ u μνίδεηαη ςξ:  

 α. ημ 

 
14

1
 

 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο 
14
6C 

 β. ημ 

 
16

1
 

 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο 
16
8Ο  

 γ. ημ  
12

1
  ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο 

12
6C 

 δ. ημ  
13

1
  ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο 

13
6C. 

Μμκάδεξ 4  

2.  Οη απμζηάζεηξ ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ζημκ πονήκα ημο αηόμμο ημο 

οδνμγόκμο είκαη μενηθά:  

 α. eV 

 β. ΜeV 

 γ. nm   

 δ. cm 

Μμκάδεξ 4  

3. To μονάκημ ηόλμ πμο εμθακίδεηαη ζημκ μονακό ηηξ  βνμπενέξ μένεξ με ιίγμ ήιημ 

μθείιεηαη:  

α.  ζηε δηάζιαζε ημο θςηόξ ζημκ αένα  

β.  ζηεκ ακάθιαζε ημο θςηόξ από ζηαγόκεξ βνμπήξ 

γ. ζημ ζοκδοαζμό δύμ θαηκμμέκςκ, ημο δηαζθεδαζμμύ θαη ηεξ μιηθήξ ακάθιαζεξ από ζηαγόκεξ 

βνμπήξ 

δ. ζημ θζμνηζμό πμο πνμθαιεί ημ ειηαθό θςξ ζε ζηαγόκεξ βνμπήξ. 

Μμκάδεξ 4  
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ηεκ ενώηεζε 4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε πνόηαζεξ θαη δίπια ζε θάζε γνάμμα ηε 

ιέλε ωζηό γηα ηε ζςζηή πνόηαζε θαη ηε ιέλε Λάθος γηα ηε ιακζαζμέκε. 

4. α. Κάζε μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ, όηακ δηαδίδεηαη ζε έκα ζογθεθνημέκμ μπηηθό μέζμ, 

παναθηενίδεηαη από έκα μμκαδηθό μήθμξ θύμαημξ. 

Μμκάδεξ 2  

β. Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ εκόξ μπηηθμύ μέζμο έπεη ηεκ ίδηα ηημή γηα θάζε πνώμα.  

Μμκάδεξ 2  

γ. Η γςκία εθηνμπήξ θάζε πνώμαημξ, όηακ αοηό δηένπεηαη από μπηηθό μέζμ, 

δεκ ελανηάηαη από ημ μήθμξ θύμαημξ ημο πνώμαημξ.  

Μμκάδεξ 2  

δ.  Οη αθηίκεξ Χ είκαη αόναηε αθηηκμβμιία, πμο έπεη μήθε θύμαημξ πμιύ 

μεγαιύηενα από ηα μήθε θύμαημξ ηςκ μναηώκ αθηηκμβμιηώκ.  

Μμκάδεξ 2  

5. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδημ ζαξ ηηξ παναθάης πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ,  ζςζηά  

ζομπιενςμέκεξ :  

 α.  ...  O    N   He 17
8

14
7

4
2   

Μμκάδεξ 2,5  

β.  ...   He   H   H 4
2

3
1

2
1    

Μμκάδεξ 2,5  

ΘΓΜΑ 2ο  

Α. α.  Να ελεγήζεηε ηε ζεμαζία ηςκ μεγεζώκ:  έιιεημμα μάδαξ, εκένγεηα 

ζύκδεζεξ θαη εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ.  

Μμκάδεξ 9  

 β.  Πμημ από ηα  παναπάκς μεγέζε απμηειεί ημ  μέηνμ ηεξ ζηαζενόηεηαξ 

εκόξ πονήκα;  

Μμκάδεξ 3  

Β. ημ παναθάης ζπήμα θαίκμκηαη ηέζζενηξ πηζακέξ μεηαβάζεηξ (Α), (Β), (Γ), θαη 

(Δ) ζημ άημμμ ημο οδνμγόκμο (όπμο n μ θύνημξ θβακηηθόξ ανηζμόξ).  
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α. ε πμηα ή πμηεξ μεηαβάζεηξ ε εκένγεηα ημο αηόμμο αολάκεηαη;  

Μμκάδεξ 3  

    Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.  

Μμκάδεξ 3  

β. ε πμηα μεηάβαζε εθπέμπμκηαη θςηόκηα με ηε μεγαιύηενε ζοπκόηεηα;  

Μμκάδεξ 3  

 Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.  

Μμκάδεξ 4  

ΘΓΜΑ 3ο 

ε έκακ πονεκηθό ακηηδναζηήνα πνεζημμπμηείηαη ςξ ζπάζημμ οιηθό μονάκημ U235
92 . Καηά ηε ζπάζε 

θάζε πονήκα μονακίμο ειεοζενώκεηαη εκένγεηα 202,5 MeV εκώ, ζε μηα ώνα ιεηημονγίαξ ημο μ 

πονεκηθόξ ακηηδναζηήναξ απμδίδεη εκένγεηα 324109 Joule. ηε μία ώνα ιεηημονγίαξ ημο ακηηδναζηήνα 

κα οπμιμγίζεηε: 

α. ηεκ ηζμδύκαμε μάδα ηεξ εκένγεηαξ πμο απμδεζμεύεηαη 

Μμκάδεξ 8  

β. ημκ ανηζμό ηςκ ζπάζεςκ πμο πναγμαημπμημύκηαη 

Μμκάδεξ 8  

γ. ηε μάδα ηςκ πονήκςκ ημο μονακίμο πμο οθίζηακηαη ζπάζε. 

Μμκάδεξ 9 

Δίκμκηαη :  

ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό: c=3 108 m/s  

1 MeV = 1,6 10- 1 6 Jμule 

ε μάδα ημο πονήκα μονακίμο U235
92      m=3,9 ·10-25 kg.  

 

 

( Α )

( Β) (Γ) ( Γ)
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ΘΓΜΑ 4ο 

Γηα κα δηαπηζηςζεί ε ύπανλε ναγηζμάηςκ ζημ μεηαιιηθό ζθειεηό ημο θηκεηήνα εκόξ αενμζθάθμοξ, 

πνεζημμπμημύκηαη αθηίκεξ Χ με ζοπκόηεηα f = 3,21018Ηz. Η ηζπύξ πμο μεηαθένεη ε δέζμε ηςκ 

ειεθηνμκίςκ ηεξ δηάηαλεξ παναγςγήξ αθηίκςκ Χ γηα ημ ζογθεθνημέκμ έιεγπμ είκαη Ρ=1056 W. ε όιε 

ηε δηάνθεηα  ημο ειέγπμο  πνμζπίπημοκ ζηεκ  άκμδμ ζοκμιηθά Ν = 1017 ειεθηνόκηα. Να ζεςνήζεηε όηη 

μιόθιενε ε εκένγεηα θάζε ειεθηνμκίμο πμο θηάκεη ζηεκ άκμδμ, μεηαηνέπεηαη ζε εκένγεηα εκόξ 

θςημκίμο θαη κα οπμιμγίζεηε: 

α. ηεκ ηάζε πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ακόδμο - θαζόδμο 

Μμκάδεξ 6  

β. ηεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ ηεξ δέζμεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ  

Μμκάδεξ 6  

γ. ηε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ έθζεζεξ ημο μεηάιιμο ζηεκ αθηηκμβμιία  

Μμκάδεξ 6  

δ.  ηεκ ηαπύηεηα με ηεκ μπμία ηα ειεθηνόκηα πνμζπίπημοκ ζηεκ άκμδμ, ακ ε ανπηθή  

ηαπύηεηά ημοξ ζηεκ θάζμδμ, ζεςνεζεί όηη είκαη μεδέκ.  

Μμκάδεξ 7  

Δίκμκηαη :  

ημ θμνηίμ ημο ειεθηνμκίμο e=1,6 10 - 1 9  C  ε μάδα ημο ειεθηνμκίμο me=9,1 10 - 31 kg  

η ζηαθερά ηοσ Planck h=6,610-34 J·s 


