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ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΓ ΓΞΓΣΑΓΙ Δ΄ ΣΑΞΗ  

ΓΝΙΑΙΟΤ ΓΠΓΡΙΝΟΤ ΛΤΚΓΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΓΤΗ  24 ΜΑΪΟΤ 2002 

ΘΓΜΑ 1ο 

Σηηξ πνμηάζεηξ 1.1-1.4 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ ανπηθήξ θνάζεξ 

θαη, δίπια, ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

1.1 Η οπένοζνε αθηηκμβμιία  

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

β. πνμθαιεί θςζθμνηζμό.  

γ. δηένπεηαη μέζα από ηεκ μμίπιε θαη ηα ζύκκεθα.  

δ. έπεη μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ από ηεκ οπενηώδε.  

Μμκάδεξ 5  

1.2. Οη αθηίκεξ Χ  

α. έπμοκ θάζμα πμο είκαη μόκμ ζοκεπέξ. 

β. έπμοκ μήθμξ θύμαημξ πμο εμπίπηεη ζηεκ πενημπή ημο μναημύ θάζμαημξ.  

γ. δεκ πνμθαιμύκ βιάβεξ ζημοξ μνγακηζμμύξ.  

δ. πανάγμκηαη όηακ ειεθηνόκηα μεγάιεξ ηαπύηεηαξ πνμζπίπημοκ ζε 

μεηαιιηθό ζηόπμ.  

Μμκάδεξ 5  

1.3 Οη ηζπονέξ πονεκηθέξ δοκάμεηξ πμο ακαπηύζζμκηαη ζημ εζςηενηθό ημο πονήκα 

εκόξ αηόμμο είκαη μεηαλύ:  

πνςημκίμο-πνςημκίμο (F 1), κεηνμκίμο-κεηνμκίμο (F2) , πνςημκίμο-κεηνμκίμο 

(F3) . 

Από ηηξ παναπάκς δοκάμεηξ  

α. μεγαιύηενε είκαη ε F 1  

β. μεγαιύηενε είκαη ε F2  

γ. μεγαιύηενε είκαη ε F3  

δ. όιεξ είκαη ίζεξ .  

Μμκάδεξ 5  

1.4 Ο πονήκαξ ημο αηόμμο απμηειείηαη από  

α. πνςηόκηα θαη ειεθηνόκηα 

β. πνςηόκηα θαη κεηνόκηα  

γ. κεηνόκηα θαη ειεθηνόκηα  

δ. πνςηόκηα, ειεθηνόκηα θαη κεηνόκηα.  

Μμκάδεξ 5  

1.5 Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηα θοζηθά μεγέζε από ηε τήλη Α  θαη, δίπια ζε 

θαζέκα, ηε μμκάδα ηεξ τήλης Β  πμο ακηηζημηπεί ζ’  αοηό.  
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τήλη A τήλη B 

Γκενγόηεηα δείγμαημξ J   (Τδάμοι) 

Μήθμξ θύμαημξ s   (δεοηενόιεπημ) 

Γκένγεηα kg   (πηιηόγναμμμ) 

Χνόκμξ εμηδςήξ Hz   (Χενηδ) 

Σοπκόηεηα nm   (κακόμεηνμ) 

 Βq   (Μπεθενέι) 

Μμκάδεξ 5 

 

ΘΓΜΑ 2ο  

2.1 Πόηε ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο εθπέμπεη θςηόκημ, ζύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο 

Bohr , θαη από πμηα ζπέζε οπμιμγίδεηαη ε ζοπκόηεηά ημο;  

Μμκάδεξ 6  

2.2. Έκα ναδηεκενγό οιηθό έπεη πνόκμ εμηδςήξ Τ 1 /2 .  Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή μ 

ανηζμόξ ηςκ αδηάζπαζηςκ πονήκςκ εκόξ δείγμαημξ ημο οιηθμύ είκαη Ν 0 . Μεηά 

από πνόκμ t=2  Τ 1 /2  

α. πόζμη αδηάζπαζημη πονήκεξ οπάνπμοκ ζημ παναπάκς δείγμα;  

Μμκάδεξ 6  

β. πόζμη πονήκεξ δηαζπάζηεθακ;  

Μμκάδεξ 3  

2.3. Να μεηαθένεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ, αθμύ ζομπιενώζεηε 

ηα θεκά με ηηξ θαηάιιειεξ ιέλεηξ:  

α. Η γςκία εθηνμπήξ θάζε πνώμαημξ, όηακ αοηό δηένπεηαη από μπηηθό μέζμ, 

ελανηάηαη από ημ 
  

 ημο πνώμαημξ θαη όζμ 


 

είκαη ημ μήθμξ θύμαημξ ηόζμ 


 είκαη ε γςκία εθηνμπήξ.  

β. Η απόιοηε ηημή ημο νοζμμύ μεηαβμιήξ ημο ανηζμμύ ηςκ πονήκςκ εκόξ 

ναδηεκενγμύ δείγμαημξ μκμμάδεηαη 


 ημο δείγμαημξ.  

γ. Η ελάνηεζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θςηόξ θαη ημο δείθηε δηάζιαζεξ από ημ 

μήθμξ θύμαημξ μκμμάδεηαη 


 .  

Μμκάδεξ 10  
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ΘΓΜΑ 3ο 

Έκαξ πονήκαξ ναδίμο Ra 226
88  δηαζπάηαη με 

ζύγπνμκε εθπμμπή ζςμαηίμο α )He( 4
2 . Σηε ζοκέπεηα 

μ δηεγενμέκμξ ζογαηνηθόξ πονήκαξ ναδμκίμο (Rn) 

εθπέμπεη αθηηκμβμιία γ. Τμ παναθάης ζπήμα δείπκεη 

ηηξ δηαθμνέξ ηςκ εκενγεηαθώκ ζηαζμώκ ηςκ πονήκςκ 

ζηηξ δηαδμπηθέξ δηαζπάζεηξ.  

α. Να μεηαθένεηε ζομπιενςμέκεξ ζημ ηεηνάδηό 

ζαξ ηηξ παναθάης ακηηδνάζεηξ πμο 

ακαθένμκηαη ζημ ζπήμα:  

  α RnRa 226
88    

   γ RnRn 
 

Μμκάδεξ 8  

β. Να οπμιμγίζεηε ηεκ εκένγεηα ημο θςημκίμο πμο εθπέμπεηαη .  

Μμκάδεξ 8  

γ. Να οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα ηεξ αθηηκμβμιίαξ γ πμο εθπέμπεηαη .  

Μμκάδεξ 9  

Δίκμκηαη:  h= 6,7x10 - 34 J.s = 4,18x10 - 1 5 eVs 

 1 eV = 1,6x10 - 19 J 

ΘΓΜΑ 4ο 

Σ' έκα από ηα άημμα ημο οδνμγόκμο, πμο βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε 

(n=1) με εκένγεηα Γ 1=-13,6 eV πνμζπίπηεη μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία εκένγεηαξ 

Γ=37,78 eV , με ζοκέπεηα ημ ειεθηνόκημ ημο οδνμγόκμο κα βνεζεί ζε πενημπή, όπμο ε 

επίδναζε ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο πονήκα είκαη πναθηηθά μεδέκ.  

Τμ ειεθηνόκημ αοηό ζογθνμύεηαη με έκα δεύηενμ άημμμ οδνμγόκμο , πμο βνίζθεηαη 

θαη αοηό ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε. Tμ ειεθηνόκημ ημο δεοηένμο αηόμμο απμννμθά ημ 

μηζό ηεξ εκένγεηαξ ημο ειεθηνμκίμο θαη δηεγείνεηαη .  

α. Να οπμιμγίζεηε ζε πμηα δηεγενμέκε θαηάζηαζε ζα βνεζεί ημ ειεθηνόκημ ημο 

αηόμμο ημο οδνμγόκμο αοημύ.  
Μμκάδεξ  10  

β. Πμηεξ είκαη μη δοκαηέξ μεηαβάζεηξ ημο ειεθηνμκίμο πμο πναγμαημπμημύκηαη θαηά 

ηεκ απμδηέγενζε;  

Μμκάδεξ 6  

γ. Να αηηημιμγήζεηε πμηα από αοηέξ ηηξ αθηηκμβμιίεξ πμο εθπέμπμκηαη έπεη ημ 

μηθνόηενμ μήθμξ θύμαημξ.  

Μονάδες 9 


