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ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2001  

 ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΘΕΜΑ 1ο 

Σηηξ ενςηήζεηξ 1.1-1.4  κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ενώηεζεξ θαη, 

δίπια, ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.  

1.1 Πμημ από ηα παναθάης ζημηπεία απμννμθά πενηζζόηενμ ηηξ αθηίκεξ Χ;  

α. ,C 12
6   β.  ,Ca40

20    γ.  ,N14
7   δ.   Mg24

12   

Μμκάδεξ 5  

1.2. Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ ημο παιαδία είκαη 1,544. Η ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ  

παιαδία ζε ζύγθνηζε με ηεκ ηαπύηεηά ημο ζημ θεκό είκαη:  

α. μεγαιύηενε  

β. ίζε  

γ. μηθνόηενε  

δ.  δεκ δίκμκηαη επανθή ζημηπεία γηα κα απακηεζεί ημ ενώηεμα.  

Μμκάδεξ 5  

1.3 Δέζμε ναδηεκενγμύ αθηηκμβμιίαξ, ε μπμία απμηειείηαη από ζςμαηίδηα α, β θαη 

γ, εηζένπεηαη ζε μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ θάζεηα ζηηξ μαγκεηηθέξ γναμμέξ ημο. Μέζα ζημ 

μαγκεηηθό πεδίμ εθηνέπμκηαη από ηεκ ανπηθή πμνεία ημοξ:  

α. μόκμ ηα α θαη ηα β  

β. μόκμ ηα β θαη ηα γ  

γ. μόκμ ηα α θαη ηα γ  

δ.  θαη ηα ηνία.  

Μμκάδεξ 5  

1.4 Τμ δηάγναμμα δείπκεη ηηξ εκενγεηαθέξ ζηάζμεξ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο θαη 

ηα μήθε θύμαημξ ηςκ ακηηζημίπςκ θςημκίςκ πμο εθπέμπμκηαη θαηά ηηξ 

απμδηεγένζεηξ ημο.  
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 Μεγαιύηενε ζοπκόηεηα έπεη ημ θςηόκημ μήθμοξ θύμαημξ:  

 

α. ι 1  

β. ι2  

γ. ι3  

δ.  ι4 .  

Μμκάδεξ 5  

1.5 Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε μία από ηηξ 

παναθάης πνμηάζεηξ θαη, δεληά από αοηό, ηε ιέλε ΩΣΟ , ακ είκαη ζςζηή, ή 

ηε ιέλε ΛΑΘΟ , ακ είκαη ιακζαζμέκε.  

 Σύμθςκα με ηε θβακηηθή ζεςνία ημο Planck, ε ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία:  

α. εθπέμπεηαη θαηά αζοκεπή ηνόπμ από ηεκ ύιε  

β. απμννμθάηαη θαηά ζοκεπή ηνόπμ από ηεκ ύιε  

γ. εθπέμπεηαη θαηά ζοκεπή ηνόπμ από ηεκ ύιε  

δ. απμννμθάηαη θαηά αζοκεπή ηνόπμ από ηεκ ύιε  

ε. εθπέμπεηαη θαη απμννμθάηαη θαηά αζοκεπή ηνόπμ από ηεκ ύιε.  

Μμκάδεξ 5 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή δέζμε πμο δηαδίδεηαη ζημ θεκό πνμζπίπηεη ζε έκα 

ζεμείμ Α επίπεδεξ επηθάκεηαξ γοαιημύ ζπεμαηίδμκηαξ γςκία ζ π με ηεκ θάζεημ 

ζηεκ επηθάκεηα ζημ ζεμείμ Α. Από ημ ζεμείμ Α ε αθηίκα αθμιμοζεί δύμ 

πμνείεξ, μηα ζημ θεκό θαη μηα ζημ γοαιί .  

α. Να ζπεδηάζεηε ηεκ ακαθιώμεκε θαη ηε δηαζιώμεκε αθηίκα.  

Μμκάδεξ 2  

β. Να γνάρεηε ηηξ ζπέζεηξ μεηαλύ ηςκ γςκηώκ πνόζπηςζεξ, ακάθιαζεξ θαη 

δηάζιαζεξ.  

Μμκάδεξ 3  

2.2. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ παναθάης πίκαθα θαη κα ζομπιενώζεηε 

ηε ηήλη 3 .  

ηήλη 1 ηήλη 2 ηήλη 3 

Πσρήμας 

ζηοιτείοσ 

Εμέργεια ζύμδεζης 

πσρήμα 

Εμέργεια 

ζύμδεζης/μοσκλεόμιο 

 MeV MeV/κμοθιεόκημ  

 C 12
6   

    92,4  

 O 16
8   

128  
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 Si 28
14   

238  

 Fe 56
26   

  492,8  

Μμκάδεξ 10  

2.3. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ζομπιενςμέκεξ ηηξ παναθάης ακηηδνάζεηξ:  

 α. He  Th  U 4
2

238
92   

 β. He Rn  aR 4
2

222
86   

 γ. e
14
7 v  - eN  C   

 δ.   Rn  *Rn 222
86

222
86   

Μμκάδεξ 10  

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία ζοπκόηεηαξ f  = 5 10 1 4 Hz πνμζπίπηεη από ημ θεκό ζε 

δηαθακέξ οιηθό, μέζα ζημ μπμίμ ημ μήθμξ θύμαηόξ ηεξ μεηώκεηαη θαηά ημ 1/6 ηεξ 

ανπηθήξ ημο ηημήξ. Η αθηίκα, μέζα ζημ δηαθακέξ οιηθό, δηακύεη απόζηαζε  d = 5 10 -

2m .  

Να οπμιμγίζεηε:  

α. ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκό  

Μμκάδεξ 6  

β. ημ δείθηε δηάζιαζεξ ημο δηαθακμύξ οιηθμύ  

Μμκάδεξ 6  

γ. ηεκ ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ δηαθακέξ οιηθό  

Μμκάδεξ 6  

δ.  ημκ ανηζμό ηςκ μεθώκ θύμαημξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ απόζηαζε d ημο 

δηαθακμύξ οιηθμύ.     Μμκάδεξ 7  

 (Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό c 0 = 3 108m/s). 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Σε ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ, ε θηκεηηθή εκένγεηα εκόξ ειεθηνμκίμο θαηά ηεκ 

πνόζθνμοζή ημο ζηεκ άκμδμ είκαη Ε i . Τα 3/5 ηεξ εκένγεηαξ Ε i δηαηίζεκηαη γηα ηεκ 

παναγςγή εκόξ θςημκίμο. Τμ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ Χ πμο πανάγεηαη είκαη 

  ι  = 3,3  10 - 1 1m .  

Να οπμιμγίζεηε:  
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α. Τεκ εκένγεηα ημο θςημκίμο.  

Μμκάδεξ 6  

β. Τεκ θηκεηηθή εκένγεηα Ε i ημο ειεθηνμκίμο.  

Μμκάδεξ 6  

γ. Τε δηαθμνά δοκαμηθμύ V μεηαλύ ακόδμο-θαζόδμο.  
Μμκάδεξ 6

 

δ. Τμ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ Χ γηα ηεκ παναπάκς  δηαθμνά 

δοκαμηθμύ V.  

Μμκάδεξ 7 

(Δίκμκηαη θμνηίμ ειεθηνμκίμο e  = 1,6  10 - 19 Cb,  ζηαζενά  ημο  Planck  h  = 6,6  10 -

34 J s  θαη ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό c 0 = 3  108m/s. )  
 


