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Διαγώνιζμα 2 Φςζικήρ Γ Λςκείος Γεν Παιδείαρ 

Kαθηγηηήρ: Σασινίδηρ Σςμεών
 

Ζήηημα 1° 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν: 

 

1. Σύκθσλα κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ Maxwell, ην θσο είλαη 

εγθάξζην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Η ζεσξία απηή 

α. απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε. 

β. εξκελεύεη θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θσηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο κε ηελ ύιε, όπσο π.ρ. ην θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν. 

γ. δελ κπνξεί λα εξκελεύζεη όια ηα θαηλόκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θσο. 

δ. δέρεηαη όηη θάζε άηνκν εθπέκπεη θαη απνξξνθά θσηόληα.   

 

2. Η ζεσξία ησλ θβάληα 

α. θαηέξξηςε ηελ παιαηόηεξή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ Maxwell. 

β. δέρεηαη όηη θάζε άηνκν απνξξνθά θαη εθπέκπεη ελέξγεηα  θαηά ζπλερή 

ηξόπν. 

γ. δέρεηαη όηη ε ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ είλαη αλεμάξηεηε από ηε ζπρλόηεηά 

ηνπο. 

δ. εξκελεύεη θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θσηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο κε ηελ ύιε. 

 

3. Όηαλ αθηίλα θσηόο, ζπρλόηεηαο f,  πεξλάεη από ηνλ αέξα ζην γπαιί  

α. ε ζπρλόηεηά ηνπ κεηαβάιιεηαη. 

β. ε ηαρύηεηά ηνπ απμάλεηαη.  

γ. νη δηαζιώκελεο αθηίλεο απνκαθξύλνληαη από ηελ θάζεην ζηε δηαρσξηζηηθή 

επηθάλεηα ζην ζεκείν πξόζπησζεο. 

δ. ην κήθνο θύκαηόο ηνπ κεηώλεηαη.  

 

4. Όηαλ αθηίλεο θσηόο, ζπρλόηεηαο f, πξνζπέζνπλ ζηε ιεία δηαρσξηζηηθή 

επηθάλεηα δύν νπηηθώλ κέζσλ θαη πεξάζνπλ από ην έλα ζην άιιν, 

αιιάδνπλ δηεύζπλζε. Τν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη 

α. δηάζιαζε. 

β. αλάθιαζε. 

γ. πόισζε. 

δ. αλάιπζε 

 

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 ζεσξία 1 

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

1. Η ζεσξία ησλ θβάληα θαηέξξηςε ηελ παιαηόηεξή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία 

ηνπ Maxwell. Σ 

 

2. Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Maxwell, ην θσο είλαη εγθάξζην ειεθηξνκαγλεηηθό 

θύκα. Σ 

 

3. Οη ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο κπνξνύλ λα δηαδνζνύλ θαη ζην θελό.Σ 

 

4. Η ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηά ηνπ.Λ 

 

 

5. Η ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηά ηνπο. Σ 

Ζήηημα 3 

Α. Σην 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. 

 

Β. Επωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ κενού 

 

1. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο είλαη ίζε κε ην γηλόκελν 

ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ επί .............ι.................... 

 

2. Σύκθσλα κε ηελ θβαληηθή ζεσξία, θάζε άηνκν εθπέκπεη ή απνξξνθά ζηνηρεηώδε 

πνζά ελέξγεηαο πνπ νλνκάδνληαη θβάληα θσηόο ή  .............θσηόλην........... 

 

3. Τν πειίθν ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηνπ θσηόο ζην θελό πξνο ηελ ηαρύηεηά ηνπ 

κέζα ζε θάπνην πιηθό νλνκάδεηαη .....n......................... ηνπ πιηθνύ απηνύ.  

 

 

Ζήηημα 4 

Τν κήθνο θύκαηνο, ζην θελό, κηαο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο θσηόο είλαη 500 nm. Να 

βξείηε ηε ζπρλόηεηά ηεο. Αλ ε ίδηα αθηηλνβνιία δηαδνζεί κέζα ζε δηαθαλέο πιηθό κε 

δείθηε δηάζιαζεο n = 1,25, λα βξείηε ην κήθνο θύκαηόο ηεο θαη ηελ ηαρύηεηα 

δηάδνζήο ηεο ζην δηαθαλέο πιηθό. 400nm,6.1014, 

 

 

 


