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Η φύση του φωτός 
1ο ΘΕΜΑ 
 
Α.   Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.  Το κυματικό μοντέλο για το φως προτάθηκε πρώτα από τον  

α.  Newton.                    β.  Huygens.                    γ.  Planck.                    δ.  Maxwell. 

2.  Ποιος από τους παρακάτω δεν υποστήριξε το κυματικό μοντέλο για το φως; 

α.  Newton.                    β.  Huygens.                    γ.  Young.                    δ.  Maxwell. 

3.  Η συχνότητα ενός κύματος είναι 1Hz. Η περίοδος αυτού του κύματος είναι  

α.  0,1s.                    β.  0,5s.                    γ.  1s.                    δ.  2s. 

4.  Η ενέργεια των φωτονίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι 

α.  ανεξάρτητη από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 

β.  ανεξάρτητη από τη συχνότητα της ακτινοβολίας. 

γ.  αντιστρόφως ανάλογη του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. 

δ.  αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας. 

5.  Τα φωτόνια είναι  

α.  σωματίδια με μικρή μάζα που κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. 

β.  ηλεκτρόνια που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παράγουν ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα. 

γ.  φωτεινά σωματίδια, μικρής μάζας, με την βοήθεια των οποίων τα αντικείμενα γίνονται 

ορατά. 

δ.  σωματίδια, που το καθένα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη συχνότητα και μεταφέρει 

συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας. 

6.   Λέγοντας  "το φως έχει διπλή φύση" εννοούμε ότι 

α.   απορροφάται και εκπέμπεται.      

β.   αλληλεπιδρά με θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. 

γ.   συμπεριφέρεται ως κύμα και ως σωματίδιο. 

δ.   είναι συνδυασμός ηλεκτρικού και μαγνητικού κύματος.  

Ημερ. 2003 
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7. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία του Planck, κάθε άτομο εκπέμπει ή απορροφά 

στοιχειώδη ποσά ενέργειας, που ονομάζονται 

α.   φωτόνια.         β.    ηλεκτρόνια.            γ.    ποζιτρόνια.            δ.    νετρόνια. 

Ημερ. 2003 
 

8.  Όταν ένα φωτόνιο διαδίδεται σε διαφορετικά οπτικά μέσα,  

α.  η ταχύτητά του παραμένει σταθερή.  

β.  η ενέργειά του παραμένει σταθερή.  

γ.  το μήκος κύματός του παραμένει σταθερό.  

δ.  κανένα από τα παραπάνω δεν παραμένει σταθερό.  

Εσπερ. 2003 
 

9. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μaxwell το ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

παράγεται, όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο 

α.   ηρεμεί.                                                β.   κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. 

γ.   επιταχύνεται.                                       δ.   όλα τα παραπάνω. 

Ημερ. 2004 

 

10.  Σε ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό τα διανύσματα της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου και της έντασης του μαγνητικού πεδίου 

α.  σχηματίζουν μεταξύ τους τυχαία γωνία.              

β.  είναι μεταξύ τους παράλληλα. 

γ.  σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία που εξαρτάται από τη συχνότητα του κύματος. 

δ.  είναι μεταξύ τους κάθετα. 

Εσπερ. 2004 
 

11.   Η θεωρία των κβάντα  

α.   δέχεται ότι κάθε άτομο απορροφά και εκπέμπει ενέργεια κατά συνεχή τρόπο. 

β.   δέχεται ότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ανάλογη με τη συχνότητά τους. 

γ.   ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την κυματική φύση του φωτός. 

δ.   δεν ερμηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 

Επαν. Ημερ. 2004 
 

12. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής και ιδιαίτερα ως έτος Einstein (Aϊνστάιν). Το 

1905 ο Einstein χρησιμοποιώντας τη σωματιδιακή φύση του φωτός ερμήνευσε το 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Σήμερα πιστεύουμε ότι το φως συμπεριφέρεται 

α.   ως κύμα.                                                          β.   ως σωματίδιο.  

γ.   ως κύμα και ως σωματίδιο.                               δ.   ως επιταχυνόμενη μάζα.  

Ημερ. 2005 
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13.   Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell 

α. τα διανύσματα της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου και της έντασης Β του μαγνητικού 

πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ τους.  

β.   το φως είναι διαμήκη ηλεκτρομαγνητικά κύματα.  

γ.   ερμηνεύονται όλα τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως.  

δ.   οι εντάσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου έχουν την ίδια φάση.  

Ημερ. 2006 
 

14.   Η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell  

α.   ερμηνεύει πλήρως το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  

β.   δέχεται τη σωματιδιακή φύση του φωτός.  

γ.   ερμηνεύει τα γραμμικά φάσματα των αερίων.  

δ.   αποδεικνύει ότι, όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο ταλαντώνεται, δημιουργεί 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα.  

Εσπερ. 2006 
 

15.   Η κβαντική θεωρία του Planck  

α.   δεν μπορεί να ερμηνεύσει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  

β.   ερμηνεύει την αλληλεπίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας με την ύλη.  

γ.   δέχεται ότι το φως εκπέμπεται και απορροφάται από τα άτομα της ύλης με συνεχή 
τρόπο.  

δ.   αναιρεί την κυματική φύση του φωτός.  

Επαν. Ημερ. 2006 
 

16.   Η κβαντική θεωρία  

α.  αναιρεί την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell.  

β.  ερμηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  

γ.  δέχεται ότι από το άτομο εκπέμπονται συνεχώς κύματα.  

δ. προβλέπει ότι κατά την αλληλεπίδραση της ύλης με τα φωτόνια, τα φωτόνια 

συμπεριφέρονται ως κύμα.                                                                                                                                    

 Εσπερ. 2007 

17.   Η θεωρία των κβάντα 

α. κατέρριψε την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell.  

β. δέχεται ότι κάθε άτομο απορροφά και εκπέμπει ενέργεια κατά συνεχή τρόπο.  

γ. δέχεται ότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητά τους.  

δ. ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας 

με την ύλη.  
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Επαν. Ημερ. 2007 
18.  Η σωματιδιακή φύση του φωτός εκδηλώνεται στο  

α.  φαινόμενο της συμβολής.                                                  β.  φαινόμενο της 

περίθλασης.  

γ.  φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.                                             δ.  φαινόμενο της πόλωσης. 

Ημερ. 2011 
 

19.  Ο Planck εισήγαγε τη θεωρία των κβάντα φωτός, για να ερμηνεύσει 

α.   το φαινόμενο της συμβολής του φωτός. 

β.   το φαινόμενο της περίθλασης του φωτός. 

γ.   το φαινόμενο της πόλωσης. 

δ.   την ακτινοβολία που παράγει ένα θερμαινόμενο σώμα. 

Ημερ. 2014 

20.  Αυτός ο οποίος δεχόταν τη σωματιδιακή φύση του φωτός  και πρώτος διατύπωσε το 

νόμο της ανάκλασης του φωτός ήταν ο 

α.  Πλάτωνας.               β.  Αριστοτέλης.               γ.  Newton.               δ.  Planck. 
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Β.   Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το 

γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες.  

1. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία του Planck, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

εκπέμπεται και απορροφάται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη. 

2.   Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι:      
 
 . 

3.   Κατά τον Maxwell το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

4.  Σ’ ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο κενό, οι εντάσεις Ε και Β του ηλεκτρικού και 

μαγνητικού πεδίου αντίστοιχα έχουν την ίδια φάση.  

5.   Η θεωρία των κβάντα αναιρεί την κυματική φύση του φωτός.  

6.  Το φως συμπεριφέρεται άλλοτε ως κύμα και άλλοτε ως σωματίδιο.  

7.  Το 1887 ο Hertz απέδειξε πειραματικά την ορθότητα της θεωρίας του Maxwell. 

8.  Κατά τη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό οι εντάσεις των πεδίων  Ε 

και  Β  διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα. 

9.  Το φως είναι διαμήκες ηλεκτρομαγνητικό κύμα . 

10. Ο Maxwell απέδειξε ότι, όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο ταλαντώνεται παράγει 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

11.  Ο Newton ερμήνευσε τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης δεχόμενος τη 

σωματιδιακή φύση του φωτός.  

12.  Η ενέργεια μιας δέσμης φωτονίων είναι ανάλογη του μήκους κύματος. 

13. Το 1900 ο Αϊνστάιν διατύπωσε τη «θεωρία των κβάντα» για να ερμηνεύσει το 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 

14.  Το φως μεταφέρει ενέργεια, όπως κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα.  

15.  Το φως μπορεί να διαδοθεί μόνο στο κενό. 

 

 

 

 

 



ΦΥΣΙΚΗ Β′ Λυκείου Γεν. Παιδείας                            Θέματα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ' 
Λυκείου        

Επιμέλεια: Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός           6                        www.merkopanas.blogspot.gr 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 
 
1. Δύο μονοχρωματικές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Α και Β με συχνότητες, 

αντίστοιχα, fA και fB τέτοιες, ώστε fB = 2fA, διαδίδονται  στο κενό. Αν λΑ είναι το μήκος 

κύματος της ακτινοβολίας Α, τότε το μήκος κύματος λΒ της ακτινοβολίας Β είναι ίσο με: 

α.   2λΑ.                                                                  β.   
  

 
. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ημερ. 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


