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Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Φυζική  2008 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 

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

πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

1. Αθηίκα πνάζηκμο θςηόξ πνμενπόμεκε από ημ θεκό εηζένπεηαη ζε δελαμεκή κενμύ, ηόηε  

 α. ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ αολάκεηαη.  

 β. ε ζοπκόηεηα ημο θςηόξ μεηώκεηαη.  

 γ. ημ μήθμξ θύμαημξ ημο θςηόξ δεκ μεηαβάιιεηαη.  

 δ. ημ μήθμξ θύμαημξ ημο θςηόξ μεηώκεηαη.  

(Μμκάδεξ 5) 

2. Καηά ηε δηάζπαζε β¯ εκόξ ναδηεκενγμύ πονήκα πανάγεηαη ειεθηνόκημ. Σμ ειεθηνόκημ αοηό 

    πνμένπεηαη : 

 α. από ηα ειεθηνόκηα πμο πενηθένμκηαη γύνς από ημκ πονήκα.  

 β. από ημκ πονήκα ζημκ μπμίμ οπάνπμοκ ειεύζενα ειεθηνόκηα.  

 γ. από ηε δηάζπαζε κεηνμκίμο ημο πονήκα.  

 δ. από ηε δηάζπαζε πνςημκίμο ημο πονήκα.   

(Μμκάδεξ 5) 

3. Οη ναδηεκενγέξ αθηίκεξ α, β, γ, ηα κεηνόκηα θαη ε ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία μεγάιεξ 

    εκένγεηαξ μκμμάδμκηαη ημκίδμοζεξ αθηηκμβμιίεξ δηόηη:  

 α. είκαη ηόκηα.  

 β. είκαη ναδηεκενγέξ.  

 γ. πνμθαιμύκ βημιμγηθέξ βιάβεξ.  

 δ. πνμθαιμύκ ημ ζπεμαηηζμό ηόκηςκ. 

(Μμκάδεξ 5) 

4. Ο πνόκμξ ημο οπμδηπιαζηαζμμύ εκόξ ναδηεκενγμύ ζημηπείμο ελανηάηαη:  

 α. από ημκ ανπηθό ανηζμό πονήκςκ.  

 β. από ημ είδμξ ημο ναδηεκενγμύ ζημηπείμο.  

 γ. από ηεκ εκενγόηεηα ημο δείγμαημξ.  

 δ. από ηε μάδα ημο ναδηεκενγμύ ζημηπείμο. 

(Μμκάδεξ 5) 

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

γνάμμα     πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε πνόηαζε, ηε ιέλε ωζηό, ακ ε πνόηαζε είκαη ζςζηή, ή Λάθος, ακ 

ε   πνόηαζε είκαη ιακζαζμέκε.  

α. Οη οπενηώδεηξ αθηίκεξ είκαη μναηέξ γηα ημ ακζνώπηκμ μάηη.  

β. Σμ θςξ ζομπενηθένεηαη άιιμηε ςξ θύμα θαη άιιμηε ςξ ζςμαηίδημ.  

γ. ύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Thomson ηα άημμα ηςκ αενίςκ εθπέμπμοκ γναμμηθό θάζμα.  

δ. Σμ ναδηεκενγό θμβάιηημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ επηιεθηηθή θαηαζηνμθή ηζηώκ, όπςξ είκαη μη  

    όγθμη.  

ε. Η αθηηκμβμιία α δεκ εθηνέπεηαη από ημ μαγκεηηθό πεδίμ.  

(Μμκάδεξ 5) 
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ΘΕΜΑ 2ο 
 

 

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. Ακ από ημκ ζςιήκα εκόξ ιαμπηήνα θζμνηζμμύ αθαηνέζμομε ημ εζςηενηθό ημο επίπνηζμα, μ 

    ιαμπηήναξ  

α. ζα θςηίδεη πενηζζόηενμ.  

β. δεκ ζα εθπέμπεη θαμηά αθηηκμβμιία.  

γ. δεκ ζα εθπέμπεη μναηό θςξ.   

(Μμκάδεξ 3) 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

(Μμκάδεξ 5) 

2. Όηακ ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε ημο θαηάζηαζε ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο 

    ειεθηνμκίμο ημο είκαη Κ. Ακ ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο μεηαβεί ζηε δεύηενε δηεγενμέκε ημο 

    θαηάζηαζε, ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο ημο γίκεηαη  

α. 2Κ           β. 
K

9
        γ. 

K

3
 

(Μμκάδεξ 3) 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

(Μμκάδεξ 5) 

3. Ραδηεκενγόξ πονήκαξ Α έπεη εκένγεηα ζύκδεζεξ ακά κμοθιεόκημ 7,9 MeV/κμοθιεόκημ.  

    Ραδηεκενγόξ πονήκαξ Β έπεη εκένγεηα ζύκδεζεξ ΓΒ=1.200 ΜeV. Ακ μ πονήκαξ Α είκαη 

    ζηαζενόηενμξ από ημκ πονήκα Β, ηόηε μ μαδηθόξ ανηζμόξ ημο πονήκα Β μπμνεί κα έπεη ηεκ ηημή:  

α. 140             β. 150                 γ. 160 

(Μμκάδεξ 3) 

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

       (Μμκάδεξ 6) 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

 

Η ζηαζενά δηάζπαζεξ ημο ηζμηόπμο 131Ι είκαη 10-6 s-1.  

α) Να οπμιμγίζεηε ημκ πνόκμ οπμδηπιαζηαζμμύ ημο ηζμηόπμο 131Ι. 

(Μμκάδεξ 6) 

β) Να βνείηε ημκ ανηζμό ηςκ πονήκςκ ημο ηζμηόπμο 131Ι πμο πενηέπμκηαη ζε έκα δείγμα 

εκενγόηεηαξ  

   106 Βq. 

(Μμκάδεξ 6) 

γ) Θεςνώκηαξ t=0 ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ημ παναπάκς δείγμα έπεη εκενγόηεηα 106 Βq, πμημξ  

    ανηζμόξ πονήκςκ 131Ι ζα έπεη δηαζπαζηεί μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή t1=21.105s; 

(Μμκάδεξ 6) 

δ) Πόζε ζα είκαη ε ηημή ηεξ εκενγόηεηαξ ημο δείγμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t1;  

    Δίκεηαη: ln2≈0,7 

 

(Μμκάδεξ 7) 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

 

Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία θςηόξ δηαηνέπεη ζημ θεκό απόζηαζε d=10ι0 ζε πνόκμ 2  10-14 s, όπμο 

ι0 ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκό.  
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α) Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκό θαη κα ελεηάζεηε ακ αοηή ακήθεη 

    ζημ μναηό θάζμα.  

(Μμκάδεξ 6) 

β) Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα εκόξ θςημκίμο ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκό. 

(Μμκάδεξ 6) 

γ) Η αθηηκμβμιία αοηή από ημ θεκό εηζένπεηαη ζε δηαθακέξ μέζμ με δείθηε δηάζιαζεξ n=1,5. Να  

    οπμιμγίζεηε ζε πόζμ πνόκμ δηακύεη απόζηαζε 10ι0 ζημ μέζμ αοηό. 

(Μμκάδεξ 6) 

δ) Να βνεζεί μ ανηζμόξ μεθώκ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ μέζμ αοηό, πμο ακηηζημηπεί ζηεκ  

    απόζηαζε 10ι0 ηεκ μπμία δηακύεη ε αθηηκμβμιία ζημ ίδημ μέζμ. 

    
(Μμκάδεξ 7) 

 


