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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ  

ΚΑΙ Δ΄ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2014  

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Θέμα A 
 
Στισ ερωτόςεισ Α1-Α4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιο ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και,  
δύπλα, το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη φρϊςη η οπούα ςυμπλη ρώνει  ςωςτϊ την 
ημιτελό πρόταςη.  
 
A1.   Ο Planck ειςήγαγε τη θεωρία των κβάντα φωτόσ, για να ερμηνεύςει  

α) το φαινόμενο τησ ςυμβολήσ του φωτόσ  
β) το φαινόμενο τησ περίθλαςησ του φωτόσ  
γ) το φαινόμενο τησ πόλωςησ  

         δ) την ακτινοβολία που παράγει ένα θερμαινόμενο ςώμα.  
Μονάδες 5  

A2.   Κοινή ιδιότητα τησ υπεριώδουσ και τησ υπέρυθρησ ακτινοβολίασ είναι 
ότι:  
α) γίνονται αντιληπτέσ από το ανθρώπινο μάτι  
β) ςυμμετέχουν ςτη μετατροπή του οξυγόνου τησ ατμόςφαιρασ ςε όζον  
γ) προκαλούν θέρμανςη κατά την απορρόφηςή τουσ από τα διάφορα 
ςώματα  
δ) χρηςιμοποιούνται για την αποςτείρωςη ιατρικών εργαλείων.  

Μονάδες 5  
A3.   Σύμφωνα με το πρότυπο του Τ homson, 

α) τα ηλεκτρόνια κινούνται ςτα άτομα κατά το πλανητικό μοντέλο  
β) το θετικό φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα ςτο  χώρο που  

καταλαμβάνει το άτομο  
γ) τα ςωμάτια α αποκλίνουν κατά μεγάλη γωνία, όταν προςπίπτουν ςε  

λεπτό μεταλλικό φύλλο χρυςού  
δ) το αρνητικό φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα μόνο ςτην επιφάνεια  

του ατόμου.  
Μονάδες 5  

A4.   Όταν ςυμβαίνει εκπομπή ςωματίων α από ένα βαρύ πυρήνα, τότε:  
α) ο μαζικόσ αριθμόσ του μειώνεται κατά 4 και ο ατομικόσ του 

μειώνεται κατά 2  
β) ο μαζικόσ αριθμόσ του μειώνεται κατά 2 και ο ατομικόσ του 

μειώνεται κατά 4  
γ) ο μαζικόσ αριθμόσ του αυξάνεται κατά 2 και ο ατομικόσ του 

μειώνεται κατά 2  
δ) ο μαζικόσ αριθμόσ του αυξάνεται κατά 4 και ο ατομικόσ του 

αυξάνεται κατά 2.  
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Α5.  Να χαρακτηρύςετε τισ προτϊςεισ που ακολουθούν, γρϊφοντασ ςτο 
τετρϊδιό ςασ, δύπλα ςτο γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε πρόταςη, τη 
λϋξη Σωστό, αν η πρόταςη εύναι ςωςτό, ό  τη λϋξη Λάθος, αν η πρόταςη 
εύναι λανθαςμϋνη.  
α) Η ιςχυρή πυρηνική δύναμη είναι ίδια για τα ζεύγη πρωτόνιο -  

πρωτόνιο, πρωτόνιο-νετρόνιο.  
β) Το κόκκινο χρώμα φαίνεται κόκκινο απ' όςα οπτικά μέςα κι αν  

περάςει το φωσ πριν φτάςει ςτο μάτι.  
γ) Το γραμμικό φάςμα των ακτίνων Χ εξαρτάται από την τάςη ανόδου -  

καθόδου.  
δ) Το φάςμα απορρόφηςησ ενόσ αερίου παρουςιάζει ςκοτεινέσ γραμμέσ  

ςτη θέςη των φωτεινών γραμμών του φάςματοσ εκπομπήσ του.  
ε) Το αντινετρίνο αλληλεπιδρά ιςχυρά με την ύλη.  

Μονάδες 5  
 
 
Θέμα Β  
 
Β1.  Μονοχρωματική ακτίνα, πράςινου χρώματοσ, 

με μήκοσ κύματοσ ςτο κενό λειςέρχεται 
κάθετα ςτο ςύςτημα των οπτικών υλικών α 
και β του ίδιου πάχουσ d ,  όπωσ φαίνεται 
ςτο διπλανό ςχήμα.  
 
 
 
H εξάρτηςη του δείκτη διάθλαςησ n από το 
μήκοσ κύματοσ ςτο κενό λ ο για δύο οπτικά 
υλικά α και β φαίνεται ςτο διπλανό ςχήμα.  
 
 
 
 
 
Αν οι χρόνοι διέλευςησ τησ ακτίνασ από τα υλικά αυτά είναι tα και tβ 
αντίςτοιχα, τότε:  
i t α > t β 
i i  tα = t β 
i i i  tα < t β 
 
α)     Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη.  

Μονάδες 2  
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β)     Να δικαιολογήςετε την επιλ ογή ςασ.  
Μονάδες 6  

Β2.  Στο ατομικό πρότυπο του Bohr για το υδρογόνο, αν Κ 1 ,  Κ3  είναι οι 
κινητικέσ ενέργειεσ και L1 ,  L3 τα μέτρα των ςτροφορμών των 
ηλεκτρονίων ςτισ επιτρεπόμενεσ τροχιέσ με κύριο κβαντικό αριθμό n = 
1 και n = 3, τότε ιςχύει:  

i .    3 3

1 1

K L
9 3

K L
 και     ii .   3 3

1 1
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3

K 9 L
 και      iii .   3 3

1 1
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α)     Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη.  

Μονάδες 2  
β)     Να δικαιολογήςετε την απάντηςή ςασ.  

Μονάδες 6  
Β3.  Θεωρούμε πυρήνα Χ με μαζικό αριθμό 200 και ενέργεια ςύνδεςησ ανά 

νουκλεόνιο 7,8 Μ eV/νουκλεόνιο που διαςπάται ςε δύο πυρήνεσ: τον Υ 
με μαζικό αριθμό 120 και ενέργεια ςύνδεςησ ανά νουκλεόνιο 8,5 
MeV/νουκλεόνιο και τον Ω με μαζικό αριθμό 80.  
Αν η ενέργεια που εκλύεται κατά τη διάςπαςη είναι 164 MeV ,  τότε η 
ενέργεια ςύνδεςησ ανά νουκλεόνιο για τον πυρήνα Ω είναι:  
i 9,1 MeV/νουκλεόνιο  
i i  8,8 MeV/νουκλεόνιο  
i i i  7,4 MeV/νουκλεόνιο  
 
α)     Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη.  

Μονάδες 2  
β)     Να δικαιολογήςετε την απάντηςή ςασ.  

Μονάδες 3 
 

Θέμα Γ  
 
Σε ςυςκευή παραγωγήσ ακτίνων Χ η ενέργεια ενόσ φωτονίου τησ 
παραγόμενησ δέςμησ είναι 15keV. 
 
Γ1.     Να υπολογίςετε το μήκοσ κύματοσ λ 1 του φωτονίου αυτού.  

Μονάδες 6  
Γ2.  Αν το ελάχιςτο μήκοσ κύματοσ λ m i n  τησ ακτινοβολίασ που εκπέμπεται 

από τη ςυςκευή είναι ίςο με το 1/3 του λ 1,  να υπολογίςετε την τάςη 
ανόδου-καθόδου τησ ςυςκευήσ.  

Μονάδες 6  
Γ3.  Αν ςτην άνοδο προςπίπτουν 2·10 1 7  ηλεκτρόνια ανά δευτερόλεπτο ,  να 

υπολογίςετε την ιςχύ που μεταφέρει η ηλεκτρονιακή δέςμη.  
Μονάδες 6  
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Γ4.  Στην παραπάνω ςυςκευή παραγωγήσ ακτίνων Χ, διατηρούμε τη 
θερμοκραςία τησ καθόδου ςταθερή, ώςτε η ένταςη του ρεύματοσ των 
ηλεκτρονίων να παραμένει η ίδια. Μεταβάλλουμε την τάςη ανόδου -
καθόδου, έτςι ώςτε η ταχύτητα με την οποία τα ηλεκτρόνια 
προςπίπτουν ςτην άνοδο να υποδιπλαςιαςτεί. Πόςη ιςχύ μεταφέρει 
τώρα η ηλεκτρονιακή δέςμη;  
 
Δίνονται:    ςταθερά του Planck h = 6,6 ∙10 - 3 4Js,  

ςτοιχειώδεσ ηλεκτρικό φορτίο e = 1,6∙10 - 1 9C, 
ταχύτητα φωτόσ ςτο κενό c = 3 ∙108m/s,  
1eV = 1,6·10 - 1 9J  

Μονάδες 7  
 
Θέμα Δ  
 
Άτομο υδρογόνου βρίςκεται ςτη θεμελιώδη κατάςταςη. Σωματίδιο με 
κινητική ενέργεια Κ ςυγκρούεται με το άτομο του υδρογόνου. Το άτομο 
απορροφά το 50% τησ κινητικήσ ενέργειασ του ςωματιδίου και διεγείρεται 
ςε ενεργειακή ςτάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό n. H δυναμική ενέργεια του 
ατόμου ςτην κατάςταςη αυτή είναι Un = -1,7eV. 
Δ1.  Να βρείτε τον κύριο κβαντικό αριθμό n που αντιςτοιχεί ςτην κατάςταςη 

αυτή.  
Μονάδες 6  

Δ2.    Να βρείτε την αρχική κινητική ενέργεια Κ του ςωματιδίου.  
Μονάδες 6  

Το διεγερμένο άτομο αποδιεγείρεται ςτη θεμ ελιώδη κατάςταςη, εκτελώντασ 
δύο διαδοχικά άλματα, και εκπέμπει δύο φωτόνια με ςυχνότητεσ fA  ςτο 
πρώτο άλμα και fB  ςτο δεύτερο άλμα. Μετά το πρώτο άλμα, το άτομο 
βρίςκεται ςε ενδιάμεςη διεγερμένη κατάςταςη, ςτην οποία το μέτρο τησ 
ςτροφορμήσ του ηλεκτρονίου  
είναι διπλάςιο του μέτρου τησ ςτροφορμήσ του ςτη θεμελιώδη κατάςταςη. 

Δ3.   Να υπολογίςετε τον λόγο των ςυχνοτήτων A

B

f

f
 των εκπεμπόμενων  

φωτονίων.  
Μονάδες 6  

Δ4.  Να υπολογίςετε τον λόγο των περιόδων τησ κίνηςησ του ηλεκτρονίου 
ςτισ δύο προηγούμενεσ διεγερμένεσ καταςτάςεισ.  

Μονάδες 7  
Δίνεται η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου ςτη θεμελιώδη 
κατάςταςη Ε1 = -13,6eV. 

 


