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ΓΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΓ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΓ ΓΞΓΣΑΓΙ 

Δ' ΣΑΞΗ ΓΠΓΡΙΝΟΤ ΓΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΓΙΟΤ 

ΣΓΣΑΡΣΗ 30 IOYNIOY 2004 

                       ΓΓΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΓΙΑ: ΦΤΙΚΗ 

 

ΘΓΜΑ 1ο 
ηις ημιηελείς προηάζεις 1.1 έφς 1.4 μα γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό ηης 
θράζης και, δίπλα, ηο γράμμα ποσ αμηιζηοιτεί ζηο ζφζηό ζσμπλήρφμά ηης. 

1.1 Οη αθηίκεξ Χ δηαδίδμκηαη ζημ θεκό με ηαπύηεηα 

α.  μηθνόηενε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θςηόξ ζημ θεκό. 

β.   ίζε με ηεκ ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό. 

γ. ίζε με ηεκ ηαπύηεηα πνόζπηςζεξ ηςκ ειεθηνμκίςκ ζηεκ άκμδμ ηεξ 

ζοζθεοήξ πμο ηηξ πανάγεη. 

δ.   πμο ελανηάηαη από ημ οιηθό ηεξ ακόδμο. 

Μομάδες 5 
 

1.2 Γηα   ημ   γοαιί  μ   δείθηεξ   δηάζιαζεξ   μπμνεί  κα είκαη 

α. 0 .         β. 1 .         γ. 1,5 .         δ. 0,9 . 

Μομάδες 5 
 

1.3 Καηά ηεκ εθπμμπή αθηηκμβμιίαξ γ 

α.    αιιάδεη ημ Ζ ημο πονήκα. 

β.    αιιάδεη ημ Α ημο πονήκα. 

γ.    αιιάδεη ημ Ζ αιιά παναμέκεη ζηαζενό ημ Α 

ημο πονήκα. δ.    δεκ   αιιάδεη   μύηε   ημ   Ζ   μύηε   ημ   Α   ημο πονήκα. 

Μομάδες 5 
 

1.4 Σα    θάζμαηα    απμννόθεζεξ   ή    εθπμμπήξ   ηςκ αενίςκ 

α. είκαη γναμμηθά. 

β. είκαη ζοκεπή. 

γ. είκαη ζύκζεηα. 

δ. είκαη ηα ίδηα γηα όια ηα αένηα. 

Μομάδες 5 
 

1.5 Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε μηαξ   απ'   ηηξ   πνμηάζεηξ   πμο   

αθμιμοζμύκ   θαη αθνηβώξ δίπια ημο ημ γνάμμα  ακ ε πνόηαζε αοηή   είκαη   

ζςζηή   ή   ημ   γνάμμα   Λ,   ακ   είκαη ιακζαζμέκε. 
α.   Ο δείθηεξ δηάζιαζεξ έπεη μμκάδα μέηνεζεξ ημ 1nm. 

β.   Η   ζεμειηώδεξ  ελίζςζε   ηεξ  θομαηηθήξ  είκαη 

γ. ύμθςκα με ημ πνόηοπμ ημο Bohr γηα ημ άημμμ ημο οδνμγόκμο, ημ 

ειεθηνόκηό ημο μπμνεί κα θηκείηαη μόκμ ζε μνηζμέκεξ ηνμπηέξ. 

δ. Σα ζςμαηίδηα γ είκαη ηαπέςξ θηκμύμεκα ειεθηνόκηα. 

ε.   Καηά   ημκ   Maxwell   ημ   θςξ   είκαη   εγθάνζηα ειεθηνμμαγκεηηθά θύμαηα. 

Μομάδες 5 
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ΘΓΜΑ 2ο 

Γηα  ηηξ πνμηάζεηξ  2.1.Α,   2.1.Γ,   2.2.Α  θαη  2.2.Γ  κα 

γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηομ αριθμό ηης κάθε πρόηαζης και, δίπλα, ηο γράμμα ποσ 

αμηιζηοιτεί ζηο ζφζηό ζσμπλήρφμά ηης. 

 

2.1 ∆ύμ αθηίκεξ θςηόξ, μηα θόθθηκε θαη μηα ηώδεξ, όηακ δηαδίδμκηαη ζημ θεκό έπμοκ 

μήθε θύμαημξ ι01=700 nm θαη ι02=400 nm ακηίζημηπα. Η θόθθηκε αθηίκα   θςηόξ   

εηζένπεηαη   ζε   μπηηθό   μέζμ   με 

δείθηε δηάζιαζεξ n= 7. 

2.1.Α.    Σμ μήθμξ θύμαημξ αοηήξ ηεξ αθηίκαξ μέζα ζημ μπηηθό μέζμ ζα είκαη 

α. 700 nm.      β. 400 nm.        γ. 500 nm. 

Μομάδες 2 
2.1.Β. Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 4 

2.1.Γ.   Σμ   πνώμα   αοηήξ  ηεξ  αθηίκαξ  μέζα   ζημ μπηηθό μέζμ ζα είκαη 

α. θόθθηκμ.      β. ηώδεξ.    γ. ιεοθό. 

Μομάδες 2 
2.1.∆. Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 4 

2.2   Έκαξ πονήκαξ δηαζπάηαη θαη εθπέμπεη έκα ζςμάηημ α. Ο πονήκαξ πμο 

πνμθύπηεη οθίζηαηαη δύμ δηαδμπηθέξ δηαζπάζεηξ β - . 

2.2.Α.   Ο   ηειηθόξ  πονήκαξ  πμο   πνμθύπηεη   έπεη μαδηθό ανηζμό 

 
Μομάδες 2 

2.2.Β. Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 4 

2.2.Γ. Ο ηειηθόξ πονήκαξ 

α. είκαη ηζόημπμξ ημο ανπηθμύ. 

β. έπεη αημμηθό ανηζμό μεγαιύηενμ ημο Ζ. 

γ. έπεη αημμηθό ανηζμό μηθνόηενμ ημο Ζ. 

Μομάδες 2 
2.2.∆. Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 5  
ΘΓΜΑ 3ο 

α.  Καηά ηεκ απμδηέγενζε αηόμμο οδνμγόκμο εθπέμπεηαη ζημ θεκό θςηόκημ πμο έπεη 

εκένγεηα 10,2 eV. ε πμηα δηεγενμέκε θαηάζηαζε βνηζθόηακ ημ άημμμ ημο 

οδνμγόκμο πνηκ απμδηεγενζεί; 

Μομάδες 7 

β .  Σμ θςηόκημ αοηό εηζένπεηαη ζε μπηηθό μέζμ, μπόηε ημ μήθμξ θύμαηόξ ημο γίκεηαη 

ι=2ι0, όπμο 

ι0     ημ     μήθμξ     θύμαηόξ     ημο     ζημ     θεκό.     Να οπμιμγίζεηε   ημ   δείθηε   

δηάζιαζεξ   ημο   μπηηθμύ μέζμο. 

Μομάδες 6 
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γ.  Μεηά ηεκ έλμδό ημο από ημ μπηηθό μέζμ, ημ θςηόκημ αοηό δηαδίδεηαη ζημ θεκό. 

Πόζε είκαη ηόηε ε ηαπύηεηά ημο; 

Μομάδες 5 

δ.  Σμ θςηόκημ αοηό πνμζπίπηεη ζ' έκα άημμμ οδνμγόκμο πμο βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε 

ημο θαηάζηαζε. Να δηθαημιμγήζεηε ακ είκαη δοκαηόκ κα δηεγενζεί αοηό ημ άημμμ 

ημο οδνμγόκμο θαη ακ καη, ζε πμηα δηεγενμέκε θαηάζηαζε ζα βνεζεί. 

Μομάδες 7 

∆ίκμκηαη: Ε1= -13,6 eV, 

ηαπύηεηα ημο θςηόξ ζημ θεκό   c=3·108 m/s . 

 

 

ΘΓΜΑ 4ο 

Ραδηεκενγό οιηθό, με πνόκμ εμηδςήξ Σ1/2=69,3s, ηε πνμκηθή ζηηγμή t0=0 απμηειείηαη 

από Ν0=1020 πονήκεξ θαη πενηβάιιεηαη από μεηαιιηθό ζθαηνηθό θιμηό. Καηά ηε 

δηάζπαζε ημο οιηθμύ εθπέμπμκηαη ειεθηνόκηα πμο ημ θαζέκα έπεη εκένγεηα 

Ε=1,98·10-13 J ηα μπμία πνμζπίπημοκ ζημ θιμηό θη έηζη πανάγεηαη 

ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία. 

α. Να οπμιμγίζεηε ηε ζηαζενά δηάζπαζεξ ι ημο ναδηεκενγμύ οιηθμύ.  

Μομάδες 6 

β. Πόζμη πονήκεξ έπμοκ δηαζπαζζεί ζημ ζημηπεηώδεξ πνμκηθό δηάζηεμα ∆t=0,1s 

αμέζςξ μεηά ηε πνμκηθή ζηηγμή t0; 

Μομάδες 7 
γ. Μεηά από πνόκμ 2Σ1/2 ζα έπμοκ δηαζπαζζεί όιμη μη πονήκεξ; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ 

απάκηεζή ζαξ. 

Μομάδες 6 

δ. Να οπμιμγίζεηε ημ ειάπηζημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ ειεθηνμμαγκεηηθήξ αθηηκμβμιίαξ πμο 

πανάγεηαη από ηεκ  πνόζπηςζε ηςκ ειεθηνμκίςκ ζημ μεηαιιηθό θιμηό. 

Μομάδες 6  
 ∆ίκμκηαη: h=6,6·10-34J·s 

c=3·108m/s ln2=0,693 

 

 

 

 


