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ΘΔΚΑ 1ο  

 Σηα εξσηήκαηα 1.,2.,3. θαη 4. ηνπ ζέκαηνο απηνύ λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό 

ζαο ηνλ αξηζκό ηνπ εξσηήκαηνο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζσζηή απάληεζε.  

1. Τα ηζόηνπα ελόο ζηνηρείνπ:  

α.  ΄Δρνπλ ηνλ ίδην καδηθό αξηζκό.  

β. ΄Δρνπλ ηηο ίδηεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο.  

γ.  ΄Δρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό λεηξνλίσλ.  

δ.  Βξίζθνληαη πάληα κε ηελ ίδηα αθζνλία ζηε θύζε.  

 Μνλάδεο 5 

2. α. Ζ ππέξπζξε αθηηλνβνιία έρεη κηθξόηεξν κήθνο θύκαηνο από ηελ ηώδε. 

β. Ζ ππέξπζξε αθηηλνβνιία όηαλ απνξξνθάηαη από έλα ζώκα, δελ κεηαβάιιεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ. 

γ. Ζ ππεξηώδεο αθηηλνβνιία ζπκκεηέρεη ζηε κεηαηξνπή ηνπ νμπγόλνπ (Ο2) ηεο 

αηκόζθαηξαο ζε όδνλ (Ο3). 

δ. Ζ ππεξηώδεο αθηηλνβνιία δελ επεξεάδεη ηε θσηνγξαθηθή πιάθα (θηικ). 

 Μνλάδεο 5 

3. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θσηόο είλαη: 

α.  ΄Ηδηα ζε όια ηα νπηηθά κέζα.  

β. Μεγαιύηεξε ζην γπαιί απ’ ό,ηη ζην θελό.  

γ.  Μέγηζηε ζην θελό.  

δ.  Διάρηζηε ζην θελό.  
 Μνλάδεο 5 

4. Ηνληζκό ελόο αηόκνπ έρνπκε, όηαλ έλα ειεθηξόληό ηνπ: 

α.  Μεηαβαίλεη από ηξνρηά ρακειήο ελέξγεηαο ζε ηξνρηά πςειόηεξεο 

ελέξγεηαο.  

β. Μεηαβαίλεη από ηξνρηά πςειήο ελέξγεηαο ζε ηξνρηά ρακειόηεξεο 

ελέξγεηαο.  

γ.  Απνκαθξύλεηαη νξηζηηθά από ηνλ ππξήλα ηνπ αηόκνπ.  

δ.  Δθπέκπεη  αθηηλνβνιία γ.  
 Μνλάδεο 5 

5. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο ηύπνπο από ηε ζηήιε Α θαη δίπια ζε θάζε έλα ην θπζηθό 

κέγεζνο ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί. 
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 Μνλάδεο 5 



 
ΘΔΚΑ 2ο   

1. Τν ηζόηνπν ηνπ ζηδήξνπ  Fe 56
26 είλαη έλαο από ηνπο πην ζηαζεξνύο ππξήλεο 

πνπ ζπλαληάηαη ζηε θύζε κε ελέξγεηα ζύλδεζεο 8,8 ΜeV αλά λνπθιεόλην.  

i)  Πόζε είλαη ε ελέξγεηα ζύλδεζεο ηνπ ππξήλα απηνύ;  

 Μνλάδεο 5 

ii)  Πόζα λεηξόληα έρεη ην ηζόηνπν απηό;  

 Μνλάδεο 5 

 

2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα ζσκαηίδηα ηεο ζηήιεο Α θαη, δίπια ζε θάζε έλα ην 

απνηέιεζκα από ηε ζηήιε Β πνπ ζα επηθέξεη ζηνπο ππξήλεο ε εθπνκπή ηνπο . 

Α Β 

Σσκαηίδην α Γελ κεηαβάιιεηαη νύηε ν Α νύηε ν Ε 

Σσκαηίδην β Μεηαβάιιεηαη θαη ν Α θαη ν Ε 

Σσκαηίδην γ Μεηαβάιιεηαη κόλν ν Ε 

Ε είλαη ν αηνκηθόο αξηζκόο θαη Α ν καδηθόο αξηζκόο. 

 Μνλάδεο 5 

3. Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο πξνζπίπηεη ζηελ αξηζηεξή επηθάλεηα ελόο πξίζκαηνο από 

γπαιί, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα: 

α.  Να κεηαθέξεηε ην παξαπάλσ ζρήκα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε 

ζ' απηό ηελ πνξεία ηεο αθηίλαο θαη πέξαλ από ηελ έμνδό ηεο από ην 

πξίζκα.  

 Μνλάδεο 5 

β.  Αλ ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ είλαη 1,5 λα βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ 

θσηόο κέζα ζην πξίζκα.  

 Δίμεται co=3‧108m/s. 
 Μνλάδεο 5 

ΘΔΚΑ 3ο  

΄Εμα κιμητό τηλέφωμο εκπέμπει σε συχμότητα f=1,8 ‧109Hz και έχει ισχύ 1W. 
Η σταθερά του Planck είμαι  h=6,6 ‧10 -3 4J ‧s  και co=3‧108m/s. 

α.  Να βξείηε ην κήθνο θύκαηνο ησλ θσηνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη.  

Μνλάδεο 8  

β. Να βξείηε ηελ ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ  πνπ εθπέκπνληαη.  

Μνλάδεο 8  

γ.  Πόζα θσηόληα εθπέκπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ηειεθσλήκαηνο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο 1188 s.  

 Μνλάδεο 9  

 



 
ΘΔΚΑ 4ο  

Οη ελεξγεηαθέο ζηάζκεο ηνπ ππξήλα Pb 208
82 είλαη απηέο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. 

Οη ελέξγεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ε ίλαη απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κεηάβαζε από 
ηε ζεκειηώδε ζηάζκε (Δ 1) ζηελ αληίζηνηρε δηεγεξκέλε ζηάζκε (Δ n).  

α.  Πνηα ε ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ ηεο αθηηλνβνιίαο γ πνπ ζα πξνθύςεη από κεηάπησζε ηνπ 

ππξήλα από ηελ ηξίηε δηεγεξκέλε θαηάζηαζε (Δ4) ζηελ πξώηε δηεγεξκέλε (Δ2);  

Μνλάδεο 6  

β. Πνηα ε ζπρλόηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο; 
Μνλάδεο 6  

γ.  Με πόζε ηαρύηεηα ζα ηαμηδέςεη ε αθηηλνβνιία απηή ζην θελό; 
Μνλάδεο 6  

δ.  Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο, ζε ηη πνζό κάδαο αληηζηνηρεί ε ελέξγεηα ηνπ θάζε 

παξαγόκελνπ θσηνλίνπ; 

Μνλάδεο 7  

 

Δίνονται:   h=4 ‧10 - 21MeV ‧s , co=3 ‧108m/s ,  
    1MeV=1,6 ‧10 -13J 
 


