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Διαγώνιζμα 1 Φςζικήρ Γ Λςκείος Γεν Παιδείαρ 

Kαθηγηηήρ: Σασινίδηρ Σςμεών
 

Ζήηημα 1° 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν: 
1. Λέγνληαο όηη ην θσο έρεη δηπιή θύζε ελλννύκε όηη: 

α. ε δύν δηαθνξεηηθά νπηηθά κέζα, δηαδίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο 
ηαρύηεηεο.  
β. πκπεξηθέξεηαη θαη ζαλ θύκα θαη ζαλ ζσκάηην. 

γ. Μπνξεί λα αλαιπζεί ζε παξαπάλσ από κηα κνλνρξσκαηηθέο 

αθηηληβνιίεο; 

δ. Όια ηα παξαπάλσ. 

2. Όηαλ ζπκβαίλεη δηάζιαζε ηνπ θσηόο, έρνπκε πάληα αιιαγή: 

α. ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο, ηνπ κήθνπο θύκαηνο θαη ηεο δηεύζπλζεο 
δηάδνζεο. 
β. ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο. 
γ. ηνπ κήθνπο θύκαηνο θαη ηεο ζπρλόηεηαο. 
δ. ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο θαη ηνπ κήθνπο θύκαηνο. 

3. ηελ αλάθιαζε ηνπ θσηόο 
εθδειώλεηαη: 
α. ε ζσκαηηδηαθή θύζε ηαπ θσηόο; 
β. ε θπκαηηθή θύζε ηνπ θσηόο 
γ. θαη νη δύν θύζεηο γηαηί είλαη ηδηόηεηα θαη θύκαηνο θαη ζσκαηηδίνπ. 
δ. ε θβάλησζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ. 

4. Όηαλ ην θσο πέθηεη πιάγηα ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν κέζσλ θαη 
αιιάδεη κέζν δηάδνζεο: 
α. ζπγθιίλεη πξνο ηελ θαηαθόξπθν, αλ πεξλάεη από νπηηθά ππθλόηεξν ζε 
αξαηόηεξν κέζν.  
β. ζπγθιίλεη πξνο ηελ θάζεηε ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, αλ πεξλάεη από 
νπηηθά αξαηό ζε νπηηθά ππθλόηεξν κέζν.  
γ. απνθιίλεη από ηελ θάζεηε ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, αλ πεξλάεη από 
νπηηθά αξαηό ζε νπηηθά ππθλόηεξν κέζν.  
δ. αιιάδεη δηεύζπλζε δηάδνζεο, ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη πξόβιεςε γηα ηελ 
πνξεία ηνπ. 

 

Ζήηημα 2° 

Α.Να γίλεη ε αληηζηνίρηζε ησλ ζεσξηώλ θαη θαηλνκέλσλ ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ 
αληίζηνηρν Φπζηθό ηεο ζηήιεο Β.

Α Β 

α. Φσηνειεθηξηθό θαηλόκελν 4 
β. Κιαζηθή ζσκαηηδηαθή ζεσξία 
θσηόο 6 
γ. Κβαληηθή ζεσξία 3 
6. Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία1 

1. Μaxwell 
2. Ηuygens 
3. Ρlanck 
4. Δinstein  
5. Βohr 
6. Νewton 
7. Τoung 
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Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζαλ ζσζηέο ή ιάζνο.  

α. Ο δείθηεο δηάζιαζεο ελόο αξαηνύ νπηηθνύ κέζνπ κπνξεί λα είλαη n = 
0,8.  Λ 

    β. Σν λεξό έρεη κόλν έλα δείθηε δηάζιαζεο. 

    γ. Αλ δύν νπηηθά κέζα Α θαη Β έρνπλ γηα ην ίδην κνλνρξσκαηηθό θσο δείθηεο 
δηάζιαζεο nΑ θαη nΒ (κε nΑ>nΒ), ηόηε ην Α είλαη ππθλόηεξν από ην Β.  

Ζήηημα 3 

1. ην ζρήκα βιέπνπκε κηα αθηίλα κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο, ε νπνία πέθηεη ζηε 
δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν νπηηθώλ κέζσλ, γηα ηα νπνία ηζρύεη όηη εΑ<εΒ 
θαη ηαπηόρξνλα αλαθιάηαη θαη δηαζιάηαη.  

 

 

 

 

 

 

Να ζπκπιεξσζνύλ ζην ζρήκα ε αλαθιώκελε θαη ε δηαζιώκελε αθηίλα. 

 

2. Ο ιόγνο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θσηόο ζηα δύν κέζα CA/CB  έρεη ηηκή: 

α. κεγαιύηεξε από ηε κνλάδα 

β. κηθξόηεξε από ηε κνλάδα.  

γ. ίζε κε ηε κνλάδα. 

3.Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία έρεη κήθνο θύκαηνο ζην θελό  

ι0= 600nm.. Πνηα ε ζπρλόηεηα ηεο; 5.1014 

α. Πόζε ελέξγεηα κεηαθέξεη έλα θσηόλην ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο; 3,310-13 

β. Σν ίδην θσο δηαδίδεηαη ζ' έλα νπηηθό κέζν κε n = 1,2 γηα ην θσο 
απηό.  

α. Πνηα ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην κέζν απηό; 2,5.108 

Γίλνληαη:Cν =3 10
8
m/sec , h = 6,63.10 

-34
.J..sec 

Ζήηημα 4 
Μηα αθηίλα κνλνρξσκαηηθνπ θσηόο πέθηεη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα γπαιηνύ 
πάρνπο d = 0,6m. Η αθηίλα βγαίλεη από ην γπαιί κεηά από ρξόλν Γt = 3·10

-9
 sec. 

 α. πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην γπαιί; 2.108 

β. πνηνο ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ γηα ηελ αθηηλνβνιία απηή; 1,5 

γ. πόζν θαζπζηεξεί ην θσο ζηελ θίλεζε ηνπ εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ηνπ γπαιηνύ; 

10-9   

δ.Aλ ην θσο πξηλ θαη κεηά ην γπαιί δηαδίδεηαη ζηνλ αέξα, όπνπ έρεη ιν = 600nm, 

πόζα  κήθε θύκαηνο ππάξρνπλ ζε κηα ζπλνιηθή δηαδξνκή l= 3m πνπ 

πεξηιακβάλεη κέζα ηεο θαη ην γπαιί; Γίλεηαη Cν = 3.10
8
m/sec. 5.106 
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