
 Φυσική γε ν ική ς  πα ιδε ία ς  Γ ΄  λυκε ί ου      

 

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων                                                                                             Επιμέλεια: Σιώζος Φώτης - Φυσικός 

1 

 

 

ΓΝΑΚΑΘΕΝΠΖΗΓΟ ΑΝΜΘΡΠΕΞΖΓΟ ΓΛΓΠΑΟΓΖΟ  

∆΄ ΠΑΛΕΟ ΓΟΝΓΞΖΚΜΡ ΓΚΖΑΖΜΡ ΘΡΗΓΖΜΡ  

ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ  1 ΖΜΡΘΖΜΡ 2005  

ΓΛΓΠΑΔΜΙΓΚΜ ΙΑΘΕΙΑ ΓΓΚΖΗΕΟ ΝΑΖ∆ΓΖΑΟ: ΦΡΟΖΗΕ 

 

 

ΘΓΙΑ 1ο  

Σηηξ εμηηειείξ πνμηάζεηξ 1.1 έςξ 1.3 κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θνάζεξ θαη δίπια 

ημ γνάμμα,  πμο ακηηζημηπεί ζημ ζςζηό ζομπιήνςμά ηεξ.  

1.1. Μμκμπνςμαηηθή δέζμε θςηόξ δηένπεηαη από πνίζμα, όπςξ ζημ ζπήμα. Τόηε γςκία εθηνμπήξ είκαη ε    

         α. θ
1
.  

β. θ
2
.  

γ. θ
3
.  

δ. θ
4
.  

  

  Ιονάδες 5  

  

1.2. Έκα οπμζεηηθό άημμμ αενίμο έπεη ηνεηξ εκενγεηαθέξ ζηάζμεξ, ηε ζεμειηώδε θαη άιιεξ δύμ. Σημ 

αένημ πνμζπίπηεη ιεοθό θςξ. Τμ αένημ απμννμθά θςηόκηα, δηεγείνεηαη ζε όιεξ ηηξ ζηάζμεξ θαη 

θαηά ηεκ απμδηέγενζή ημο εθπέμπεη θςηόκηα. Τόηε:  

α. ημ θάζμα απμννόθεζεξ έπεη μία ζθμηεηκή γναμμή.  

β. ημ θάζμα εθπμμπήξ έπεη δύμ ζθμηεηκέξ γναμμέξ.  

γ. ημ θάζμα εθπμμπήξ έπεη ηνεηξ θςηεηκέξ γναμμέξ.  

δ. ημ θάζμα εθπμμπήξ έπεη δύμ θςηεηκέξ γναμμέξ.  

Ιονάδες 5  

 

1.3. Η ύπανλε ημο κεηνίκμο πνμηάζεθε από ημκ Pauli γηα κα μπμνεί κα ηζπύεη θαηά ηε δηάζπαζε β   

α. ε ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ εκένγεηαξ θαη ηεξ μνμήξ.  

β. ε ανπή δηαηήνεζεξ ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο.  

γ. ε ανπή δηαηήνεζεξ ηςκ κμοθιεμκίςκ.  

δ. μ κόμμξ ηεξ αδνάκεηαξ.  

Ιονάδες 5  

 

 

1.4. Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημοξ ανηζμμύξ από ηα ζημηπεία ηεξ Οτήλης Ζ ημο παναθάης πίκαθα 

θαη δίπια ζε θάζε ανηζμό ημ γνάμμα από ηα ζημηπεία ηεξ Οτήλης ΖΖ ώζηε κα πνμθύπηεη ε 

ζςζηή ακηηζημίπηζε. (Σηε Οτήλη Ζ πενηζζεύεη μηα θαηεγμνία).  

 

 

 

Οτήλη Ζ  Οτήλη ΖΖ  

Ιεγέθη  Ιονάδες  
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 1. Μήθμξ θύμαημξ  

 2. Σοπκόηεηα  

 3. Εκένγεηα  

 4. Ταπύηεηα  

 5. Χνόκμξ εμηδςήξ  

 6. Σηαζενά 

δηάζπαζεξ 

 

α. s  

β. nm  

γ. Hz  

δ. s
–1 

 

ε. J  

Ιονάδες 5   

1.5.  Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημ γνάμμα θάζε μηαξ από ηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ θαη 

αθνηβώξ δίπια ημο ημ γνάμμα Ο, ακ ε πνόηαζε αοηή είκαη ζςζηή, ή ημ γνάμμα Θ, ακ είκαη 

ιακζαζμέκε.  

α. Τα ηζόημπα εκόξ ζημηπείμο έπμοκ δηαθμνεηηθέξ πεμηθέξ ηδηόηεηεξ, δηόηη μη πονήκεξ ημοξ 

έπμοκ δηαθμνεηηθό μαδηθό ανηζμό.  

β. Τμ πνόηοπμ ημο Bohr μπμνεί κα επεθηαζεί θαη ζε ηόκηα πμο έπμοκ μόκμ έκα ειεθηνόκημ 

ζηεκ ελςηενηθή ζημηβάδα θαη μκμμάδμκηαη οδνμγμκμεηδή.  

γ. Γηα ηε δηέγενζε εκόξ αηόμμο απαηηείηαη απμννόθεζε εκένγεηαξ.  

δ. Οη αθηίκεξ Χ δηαδίδμκηαη ζημ θεκό με ηαπύηεηα 2⋅ 10
8

 m/s.  

ε. Οη αθηίκεξ γ είκαη θςηόκηα θαη πανάγμκηαη θαηά ηεκ απμδηέγενζε εκόξ πονήκα.  

Ιονάδες 5  

ΘΓΙΑ 2ο  

Γηα ηηξ πνμηάζεηξ 2.1.Α, 2.2.Α θαη 2.3.Α κα γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό ηεξ θάζε 

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

2.1. ∆έζμε θςηόξ δηένπεηαη από μπηηθό μέζμ με δείθηε δηάζιαζεξ n
1
 ζε μπηηθό μέζμ με δείθηε 

δηάζιαζεξ n
2
.   

  

            Σπήμα I                                              ζπήμα II                               ζπήμα ΙΙΙ  

  

 

2.1.Α. Ακ ηζπύεη n
2
<n

1
, ηόηε ημ ζςζηό ζπήμα πμο πενηγνάθεη ηεκ πμνεία ημο θύμαημξ είκαη ημ  

 α.  i.  

 β.  ii.   

 γ.  iii.  

Ιονάδες 4  

2.1.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 6  

2.2. ∆ίκμκηαη δύμ πονήκεξ 
1

40

Z X  θαη 
2

80

Z Y , μη μπμίμη έπμοκ εκένγεηεξ ζύκδεζεξ 280 MeV θαη 480 MeV 
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ακηίζημηπα.  

2.2.Α. Τόηε ζηαζενόηενμξ είκαη μ πονήκαξ   

α.  
1

40

Z X  .        β. 
2

80

Z Y  

 Ιονάδες 2  

2.2.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5   

2.3. Σε μηα ζοζθεοή παναγςγήξ αθηίκςκ Χ αολάκμομε ηεκ ηάζε μεηαλύ ακόδμο θαη θαζόδμο.    

 2.3.Α. Τόηε ε δηεηζδοηηθόηεηα ηςκ αθηίκςκ ζημ ίδημ οιηθό   

 α.  αολάκεηαη.  

 β.  ειαηηώκεηαη.  

 γ.
 
παναμέκεη ε ίδηα.  

 Ιονάδες 3  

2.3.Β. Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

Ιονάδες 5   

ΘΓΙΑ 3ο  

Άημμμ οδνμγόκμο είκαη δηεγενμέκμ θαη βνίζθεηαη ζε μηα εκενγεηαθή θαηάζηαζε n=x. Τμ άημμμ 

απμδηεγείνεηαη θαη μεηαβαίκεη ζηεκ εκενγεηαθή θαηάζηαζε με n=2 εθπέμπμκηαξ έκα θςηόκημ. Ο ιόγμξ 

ηςκ εκενγεηώκ ηεξ ηειηθήξ πνμξ ηεκ ανπηθή εκενγεηαθή θαηάζηαζε είκαη 4 θαη ε εκένγεηα ημκηζμμύ ημο 

αηόμμο (όηακ αοηό βνίζθεηαη ζηε ζεμειηώδε θαηάζηαζε) είκαη E
ημκ

 = 13,6 eV. Να βνείηε:  

α. ηεκ εκένγεηα ηεξ ζεμειηώδμοξ εκενγεηαθήξ θαηάζηαζεξ.  

Ιονάδες 4  

β. ημκ θύνημ θβακηηθό ανηζμό ηεξ θαηάζηαζεξ x.  

Ιονάδες 8  

γ. ημ μήθμξ θύμαημξ ημο εθπεμπόμεκμο θςημκίμο.  

Ιονάδες 8  

δ.  Σε πμηα πενημπή ημο ειεθηνμμαγκεηηθμύ θάζμαημξ ακηηζημηπεί αοηή ε μεηάβαζε;  

Ιονάδες 5  

∆ίκμκηαη c
0
 = 3∙10

8

 m/s, h = 4∙10
−15

 eV∙s.   

 

ΘΓΙΑ 4ο  

Ο πονήκαξ ναδίμο  δηαζπάηαη  ζε ναδόκημ (Rn) με ηαοηόπνμκε εθπμμπή ζςμαηίμο α. 22688Ra   

α. Να γνάρεηε ηεκ ακηίδναζε ηεξ α δηάζπαζεξ.  

Ιονάδες 6  

β. Ακ ηε πνμκηθή ζηηγμή t
0
 = 0 ε εκενγόηεηα ημο ναδίμο είκαη 3,2∙10

5

 Bq, κα βνείηε ηεκ εκενγόηεηα ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t=5Τ
1/2

.    

Ιονάδες 6  

Έκα ζςμάηημ α πμο πνμθύπηεη από ηε δηάζπαζε έπεη εκένγεηα 75∙10
−16

 J θαη θαηεοζύκεηαη μεηςπηθά 

πνμξ πονήκα , μ μπμίμξ είκαη δηανθώξ αθίκεημξ. Να βνείηε: 11150Sn  

γ. Τεκ ειάπηζηε απόζηαζε d ζηεκ μπμία μπμνεί κα πιεζηάζεη ημ ζςμάηημ α ημκ πονήκα 11150Sn  .  

Ιονάδες 7  

δ. Τεκ ειεθηνηθή δύκαμε αιιειεπίδναζεξ μεηαλύ ζςμαηίμο α θαη πονήκα ζηεκ ειάπηζηε απόζηαζε d.  

Ιονάδες 6   

∆ίκμκηαη:  k
ει

=9∙10
9

 Ν∙m
2

/C
2

,     e
2

=2,5∙10
−38 

C
2

 . 


