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ΑΟΞΚΣΗΠΘΕΡ ΕΝΕΑΡΕΘΡ Γ΄ ΑΝΗΡ   

ΗΛΕΠΗΡΘΞΣ ΓΕΜΘΙΞΣ ΚΣΙΕΘΞΣ  

ΠΘΗ 22 MAIΞΣ 2007  

 ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΞ ΛΑΘΗΛΑ: ΦΣΡΘΙΗ ΓΕΜΘΙΗΡ ΟΑΘ∆ΕΘΑΡ   

ΘΕΛΑ 1
ο

 

Σηηξ ενςηήζεηξ 1-4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη δίπια ημ γνάμμα, 

πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

  

1. Ε οπένοζνε αθηηκμβμιία  

α. ζομμεηέπεη ζηε μεηαηνμπή ημο μλογόκμο ηεξ αημόζθαηναξ ζε όδμκ.  

β. απμννμθάηαη επηιεθηηθά από ηεκ ύιε.  

γ. πνμθαιεί θςζθμνηζμό.  

δ. έπεη μεγαιύηενε ζοπκόηεηα από ηεκ οπενηώδε.  

Λονάδες 5   

2. Σημοξ ιαμπηήνεξ θζμνηζμμύ ε απμδηέγενζε ηςκ αηόμςκ οδνανγύνμο έπεη ςξ απμηέιεζμα ηεκ 

εθπμμπή   

α. οπένοζνεξ αθηηκμβμιίαξ.  

β. μναηήξ αθηηκμβμιίαξ.  

γ. οπενηώδμοξ αθηηκμβμιίαξ.  

δ. αθηίκςκ Χ.  

Λονάδες 5   

3. Καηά ηε δηάζπαζε γ  

α. μεηαβάιιεηαη μ αημμηθόξ ανηζμόξ Δ ημο μεηνηθμύ πονήκα.  

β. μ αημμηθόξ ανηζμόξ Δ ειαηηώκεηαη θαηά 1 θαη μ μαδηθόξ ανηζμόξ Α αολάκεηαη θαηά 2.  

γ. δεκ αιιάδεη μύηε μ αημμηθόξ ανηζμόξ Δ, μύηε μ μαδηθόξ ανηζμόξ Α.  

δ. εθπέμπεηαη θςηόκημ με εκένγεηα μενηθώκ eV.  

Λονάδες 5  

4. Θενμμπονεκηθή ζύκηελε είκαη ε δηαδηθαζία θαηά ηεκ μπμία   

α. έκαξ βανύξ πονήκαξ δηαζπάηαη εθπέμπμκηαξ έκα ειεθηνόκημ.  

β. έπμομε ζοκέκςζε δύμ ειαθνώκ πονήκςκ θαη ημ ζπεμαηηζμό εκόξ βανύηενμο.  

γ. έκαξ βανύξ πονήκαξ δηαζπάηαη ζε δύμ ειαθνύηενμοξ πονήκεξ.  

δ. έκαξ πονήκαξ μεηαηνέπεηαη ζε ειαθνύηενμ με εθπμμπή ζςμαηίμο α.  

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. Τμ πνόηοπμ ημο Bohr ενμεκεύεη ηα γναμμηθά θάζμαηα όιςκ ηςκ αηόμςκ.  

β. Τμ μπηηθά ποθκόηενμ μέζμκ είκαη αοηό πμο έπεη ημκ μεγαιύηενμ δείθηε δηάζιαζεξ.  

γ. Τα θςηόκηα πμο εθπέμπμκηαη θαηά ηηξ απμδηεγένζεηξ ηςκ πονήκςκ έπμοκ εκένγεηεξ 

μηθνόηενεξ από ηηξ εκένγεηεξ ηςκ θςημκίςκ ημο μναημύ θςηόξ.  

δ. Σε έκα οιηθό μπηηθό μέζμκ ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ είκαη ίδηα γηα δηαθμνεηηθά μήθε θύμαημξ.  

ε. Ε ζηαζενά δηάζπαζεξ ι ελανηάηαη από ημκ ανπηθό ανηζμό ηςκ πονήκςκ ημο ναδηεκενγμύ 

οιηθμύ.  

Λονάδες 5   

 

 



 Φυσική γεμικής παιδείας Γ ΄  λυκείου     

 

Θέματα οαμελλαδικώμ ενετάσεωμ                                                                    Εοιμέλεια: Σιώζξς Φώτης - Φυσικός 

2 

 

ΘΕΛΑ 2
ο

   

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

δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.   

  

1.  Σοζθεοή αθηίκςκ Χ πανάγεη αθηηκμβμιία ειάπηζημο μήθμοξ θύμαημξ ι
min1

. ∆ηπιαζηάδμομε ηεκ ηάζε 

μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο ζηε ζοζθεοή. Ε αθηηκμβμιία πμο πανάγεηαη ηώνα έπεη ειάπηζημ 

μήθμξ θύμαημξ ι
min2

.   

 Γηα ηηξ ζοπκόηεηεξ f
1
 θαη f

2
 πμο ακηηζημηπμύκ ζηηξ αθηηκμβμιίεξ με μήθε θύμαημξ ι

min1
 θαη ι

min2
 ηζπύεη:  

α. f
1
 = 2f

2
.  

β. f
1
 = f

2
.  

γ. 2f
1
 = f

2
.  

 Λονάδες 3  

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 5   

2. ∆ύμ ναδηεκενγά οιηθά Α θαη Β, θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή έπμοκ ημκ ίδημ ανηζμό αδηάζπαζηςκ πονήκςκ. 

Ξένμομε επίζεξ όηη ημ οιηθό Α έπεη ηεηναπιάζημ πνόκμ εμηδςήξ από ημ Β. Πμηα από ηηξ 

παναθάης ζπέζεηξ ηζπύεη γηα ηηξ εκενγόηεηεξ ηςκ δύμ οιηθώκ εθείκε ηε πνμκηθή ζηηγμή;   

 α. 
1

4t t 

 


 
           β. 

1

4t t 

 


 
       γ. 

1

2t t 

 


 
   

Λονάδες 3   

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 5   

3. ∆ύμ αθηίκεξ ηεξ ίδηαξ μμκμπνςμαηηθήξ αθηηκμβμιίαξ πνμζπίπημοκ 

θάζεηα από ημ θεκό ζε μπηηθά οιηθά Α θαη Β πάπμοξ d θαη 2d, 

ακηίζημηπα, θαη δηένπμκηαη από αοηά όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα.   

  

Τα μήθε θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζηα δύμ οιηθά είκαη ακηίζημηπα ι
Α
 

θαη ι
Β
 θαη ηζπύεη ι

Α
= ι

Β
/2. Ακ t

Α
 θαη t

Β
 είκαη μη ακηίζημηπμη πνόκμη 

δηέιεοζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ από ηα δύμ οιηθά ηζπύεη:  

α. t
Α
 = t

Β
/2.  

β. t
Α
 = t

Β
.  

γ. t
Α
 = t

Β
/4.  

Λονάδες 3   

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Λονάδες 6   

ΘΕΛΑ 3
ο 

 

Φμνηηζμέκα ζςμαηίδηα επηηαπύκμκηαη θαη δηένπμκηαη από αένημ οδνμγόκμ ηα άημμα ημο μπμίμο 

βνίζθμκηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Έκα θμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ ζογθνμύεηαη με έκα αθίκεημ άημμμ 

οδνμγόκμο, ζημ μπμίμ δίκεη ημ 75% ηεξ θηκεηηθήξ ημο εκένγεηαξ.  

Τμ άημμμ ημο οδνμγόκμο παναμέκεη αθίκεημ μεηά ηεκ θνμύζε θαη δηεγείνεηαη ζε εκενγεηαθή 

ζηάζμε E
n
, από ηεκ μπμία γηα κα απμμαθνοκζεί ημ ειεθηνόκηό ημο ζε πμιύ μεγάιε απόζηαζε, όπμο δεκ 
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αιιειεπηδνά με ημκ πονήκα, πνεηάδεηαη ειάπηζηε εκένγεηα 0,85 eV.  

α. Να οπμιμγίζεηε  ημκ θβακηηθό ανηζμό n, ηεξ εκενγεηαθήξ ζηάζμεξ ζηεκ μπμία δηεγένζεθε ημ άημμμ 

ημο οδνμγόκμο.  

Λονάδες 6  

β. Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ημο αηόμμο, ζημ μπμίμ κα θαίκμκηαη μη 

δοκαηέξ μεηαβάζεηξ ημο ειεθηνμκίμο ημο δηεγενμέκμο αηόμμο θαηά ηεκ απμδηέγενζή ημο.  

Λονάδες 6  

γ. Να οπμιμγίζεηε ηεκ ανπηθή θηκεηηθή εκένγεηα ημο θμνηηζμέκμο ζςμαηηδίμο.  

Λονάδες 7  

δ. Να οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα εκόξ θςημκίμο πμο ζα έπνεπε κα απμννμθεζεί από ημ ίδημ άημμμ ημο 

οδνμγόκμο, ώζηε κα πναγμαημπμηεζεί ε ίδηα μεηάβαζε ζηεκ εκενγεηαθή ζηάζμε E
n
.  

Λονάδες 6  

∆ίκμκηαη: Ε μιηθή εκένγεηα ηεξ ζεμειηώδμοξ θαηάζηαζεξ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο Γ
1
= −13,6 eV.  

 Ε ζηαζενά ημο Planck h = 4,25⋅ 10
−15

 eV⋅ s.   

  

ΘΕΛΑ 4
ο

 

Λόγς ηεξ μεγάιεξ εκένγεηαξ ζύκδεζεξ ηςκ κμοθιεμκίςκ ηςκ ζςμαηίςκ α είκαη δοκαηέξ 

πονεκηθέξ ακηηδνάζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ πνςηόκηα, με ζπεηηθά παμειή θηκεηηθή εκένγεηα, πνμθαιμύκ ηε 

δηάζπαζε ειαθνώκ πονήκςκ. Έζης όηη πνςηόκημ με θηκεηηθή εκένγεηα 2 MeV πνμζπίπηεη ζε αθίκεημ 

πονήκα Βμνίμο 11
5 Βμε απμηέιεζμα κα δεμημονγμύκηαη ηνία ζςμάηηα α.  

α. Να γνάρεηε ηεκ πονεκηθή ακηίδναζε.  

Λονάδες 4  

β. Να βνείηε ηεκ εκένγεηα Q ηεξ ακηίδναζεξ.  

Λονάδες 8  

γ. Ε ακηίδναζε αοηή είκαη ελώζενμε ή εκδόζενμε;  

Λονάδες 5  

δ. Να οπμιμγίζεηε ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ πνμσόκηςκ ηεξ ακηίδναζεξ.  

Λονάδες 8  

 Γηα ηηξ μάδεξ ενεμίαξ δίκμκηαη: 1
1 : mHc2 =940 MeV    11

5 Β  :  mΒc
2 =10260 MeV   4

2 e : mαc
2 =3730 

MeV     
 


