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ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΕΡ ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ 

Γ΄ ΑΝΗΡ ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΠΘΗ 1 ΘΞΣΚΘΞΣ 2008 

ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΦΣΡΘΙΗ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ 

ΘΕΛΑ 1ο 

Σηηξ εμηηειείξ πνμηάζεηξ 1-4 πμο αθμιμοζμύκ, κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ βαζηθήξ 

θνάζεξ θαη, δίπια ημο, ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ. 

1. Τμ άγκςζημ ζςμαηίδημ Φ, πμο ζομμεηέπεη ζηεκ πονεκηθή 

ακηίδναζε 
 
είκαη 

α.   ειεθηνόκημ.  

β.    πνςηόκημ.  

γ.    κεηνόκημ. 

δ.   ζςμάηημ α  

Λονάδες 5 

2. Η οπενηώδεξ αθηηκμβμιία  

      α.    είκαη μναηή με γομκό μάηη. 

β.    ακηπκεύεηαη με ημοξ θςναηέξ οπενύζνμο. 

γ.    είκαη αθηηκμβμιία με μήθμξ θύμαημξ μεγαιύηενμ ηςκ 400 nm. 

δ.    πνμθαιεί αμαύνςζε ηςκ θςημγναθηθώκ πιαθώκ. 

Λονάδες 5 

3. Τα γναμμηθά θάζμαηα ηςκ οδνμγμκμεηδώκ ενμήκεοζε 

α.   ημ πνόηοπμ ημο Rutherford. 

β.    μ Roentgen. 

γ.    ημ πνόηοπμ ημο Bohr. 

δ.   ημ πνόηοπμ ημο Thomson. 

Λονάδες 5 

4. Ο μαδηθόξ ανηζμόξ Α εκόξ πονήκα εθθνάδεη 

α.   ημκ ανηζμό πνςημκίςκ. 

β.   ημκ ανηζμό κεηνμκίςκ. 

γ.   ημ άζνμηζμα πνςημκίςκ θαη κεηνμκίςκ. 

δ.   ημ άζνμηζμα πνςημκίςκ θαη ειεθηνμκίςκ. 

Λονάδες 5 

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

γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνόηαζε, ηε ιέλε Ρωζηό, ακ ε πνόηαζε είκαη ζςζηή, ή Κάθος, ακ 

ε πνόηαζε είκαη ιακζαζμέκε. 

α. Οη θςναηέξ οπενύζνμο ακηπκεύμοκ αόναηε αθηηκμβμιία μεηαλύ 700 nm θαη 106 nm. 

β. Με βάζε ηεκ θβακηηθή ζεςνία ημο Planck, ημ θςξ εθπέμπεηαη θαη απμννμθάηαη από ηα άημμα 

ηεξ ύιεξ θαηά ζοκεπή ηνόπμ. 

γ. Τα μζηά, επεηδή πενηέπμοκ ζημηπεία μεγάιμο αημμηθμύ ανηζμμύ απμννμθμύκ πενηζζόηενμ ηηξ 

αθηίκεξ Φ απ’ ό,ηη μη ηζημί μη μπμίμη απμηειμύκηαη από ειαθνόηενα ζημηπεία. 

δ. Σημοξ ιαμπηήνεξ ποναθηώζεςξ πμο ιεηημονγμύκ θακμκηθά ε ζενμμθναζία ημο κήμαημξ 

βμιθναμίμο είκαη 400 μC. 

ε. Τμ πνόηοπμ ημο Rutherford μκμμάδεηαη πιακεηηθό μμκηέιμ. 

Λονάδες 5 
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ΘΕΛΑ 2ο 

1. ∆ύμ μμκμπνςμαηηθέξ αθηηκμβμιίεξ (Α) θαη (Β) δηαδίδμκηαη ζημ θεκό με μήθε θύμαημξ ιΑ θαη ιΒ 

ακηίζημηπα, γηα ηα μπμία ηζπύεη ε ζπέζε ιΑ=2ιΒ. Ακ είκαη γκςζηό όηη ημ ακζνώπηκμ μάηη 

ακηηιαμβάκεηαη αθηηκμβμιίεξ με μήθε θύμαημξ από 400 nm έςξ 700 nm θαη ε αθηηκμβμιία (Α) 

είκαη μναηή, ηόηε ε αθηηκμβμιία (Β) είκαη 

α.    μναηή. 

β.    οπενηώδεξ. 

γ.    οπένοζνε. 

Να   επηιέλεηε   ημ   γνάμμα   πμο   ακηηζημηπεί   ζημ   ζςζηό ζομπιήνςμα. 

Λονάδες 3 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Λονάδες 5 

2. Σηεκ πονεκηθή ακηίδναζε Α + ΒΓ + Δ δίκμκηαη μη μάδεξ ενεμίαξ ηςκ πονήκςκ mA=14,003u, 

mB=l,009u, mΓ=14,004u, εη∆=1,007 u. Η εκένγεηα Q ηεξ ακηίδναζεξ είκαη 

α. ζεηηθή. 

β. ανκεηηθή. 

γ. μεδέκ. 

Να   επηιέλεηε   ημ   γνάμμα   πμο   ακηηζημηπεί   ζημ   ζςζηό ζομπιήνςμα. 

Λονάδες 3 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Λονάδες 5 

3. Σε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Φ, ε ηάζε πμο εθανμόδεηαη μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο είκαη 

V=33kV. Η μέγηζηε ζοπκόηεηα ηςκ εθπεμπόμεκςκ θςημκίςκ είκαη 

α.    8·1018Ηz. 

β.    16·1018Ηz. 

γ.    33·1018Ηz. 

Να   επηιέλεηε   ημ   γνάμμα   πμο   ακηηζημηπεί   ζημ   ζςζηό ζομπιήνςμα. 

Λονάδες 3 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Λονάδες 6 

∆ίκμκηαη: ημ ζημηπεηώδεξ θμνηίμ ημο ειεθηνμκίμο -19e=1,6•10 C  ε ζηαζενά ημο Planck 
-34h=6,6g10 j s    

31KV=10 V  

 

 

ΘΕΛΑ 3ο 

Υπένοζνε αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ζημκ αένα με μήθμξ θύμαημξ ιμ=900 nm. Η αθηηκμβμιία απμννμθάηαη 

πιήνςξ από πμζόηεηα κενμύ με νοζμό 1020 θςηόκηα/s. Γκςνίδμομε όηη γηα κα αολεζεί ε ζενμμθναζία 

αοηήξ ηεξ πμζόηεηαξ ημο κενμύ θαηά 1μC (βαζμό Κειζίμο) απαηηείηαη εκένγεηα Γ=1100 J. 

α. Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα εκόξ θςημκίμο αοηήξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ. 

Λονάδες 6 

β. Να οπμιμγίζεηε ηεκ μιηθή εκένγεηα ηςκ θςημκίςκ ηα μπμία απμννμθώκηαη από ηεκ παναπάκς 

πμζόηεηα κενμύ ζε πνμκηθή δηάνθεηα t1=20 s. 

Λονάδες 9 

γ. Ακ ε ίδηα πμζόηεηα κενμύ απμννμθήζεη αθηηκμβμιία γηα πνμκηθή δηάνθεηα t2=100 s, κα βνείηε ηε 

μεηαβμιή ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο κενμύ ζηε πνμκηθή δηάνθεηα t2. 



 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                   Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

3 

 

Λονάδες 10 

∆ίκμκηαη:   1nm=10–9m,   h=6,6·10–34J·s,   ε   ηαπύηεηα   ημο θςηόξ ζημκ αένα cμ=3·108m/s. 

 

ΘΕΛΑ 4ο 

Τμ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ειεθηνμκίμο εκόξ αηόμμο οδνμγόκμο,   όηακ   αοηό   βνίζθεηαη   ζε   μηα   

επηηνεπόμεκε 

δηεγενμέκε θαηάζηαζε είκαη n

2h
L =

π
, όπμο h ε ζηαζενά ημο Planck. 

α.   Πμημξ μ θύνημξ θβακηηθόξ ανηζμόξ n ηεξ θαηάζηαζεξ αοηήξ; 

            Λονάδες 6  

β.   Να  οπμιμγίζεηε  ηεκ  μιηθή  εκένγεηα  ημο  ειεθηνμκίμο ζηεκ θαηάζηαζε αοηή. 

Λονάδες 6 

γ. Να ζπεδηάζεηε ζε δηάγναμμα εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ όιεξ ηηξ δοκαηέξ μεηαβάζεηξ ημο ειεθηνμκίμο 

από ηεκ παναπάκς δηεγενμέκε θαηάζηαζε ζηε ζεμειηώδε. 

Λονάδες 6 

δ. Να οπμιμγίζεηε ηεκ ειάπηζηε απαηημύμεκε εκένγεηα πμο πνέπεη κα απμννμθήζεη ημ άημμμ ώζηε ημ 

ειεθηνόκημ από ηεκ ανπηθή δηεγενμέκε θαηάζηαζε κα βνεζεί εθηόξ ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο πονήκα 

ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο. 

Λονάδες 7 

∆ίκεηαη ε εκένγεηα ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε E1=–13,6 eV. 


