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ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση .  

1.  Λέγοντας  "το φως έχει διπλή φύση" εννοούµε ότι : 

α. απορροφάται και εκπέµπεται 

β. αλληλεπιδρά µε θετικά και αρνητικά φορτισµένα 
σωµατίδια 

γ. συµπεριφέρεται ως κύµα και ως σωµατίδιο 

δ. είναι συνδυασµός ηλεκτρικού και µαγνητικού 
κύµατος .  

Μονάδες 5 
 

2. Σε µια εξώθερµη πυρηνική αντίδραση : 

α.  η συνολική µάζα ηρεµίας των προϊόντων είναι ίση µε 
τη συνολική µάζα ηρεµίας των αντιδρώντων 

β. η ενέργεια Q της αντίδρασης είναι θετική 

γ. η ενέργεια Q της αντίδρασης είναι αρνητική 

δ.  δεν ισχύει ο νόµος της διατήρησης του συνολικού 
αριθµού των νουκλεονίων . 

Μονάδες 5 
 

3. Ο Rutherford κατά το βοµβαρδισµό λεπτού φύλλου 
χρυσού µε σωµάτια α παρατήρησε ότι : 

α.  κανένα σωµάτιο α δεν εκτρέπεται από την πορεία 
του 
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β. όλα τα σωµάτια α εκτρέπονται κατά 180° 

γ. λίγα σωµάτια α εκτρέπονται κατά 180° 

δ.  τα σωµάτια α έχουν αρνητικό φορτίο . 

Μονάδες 5 
 

4. Σύµφωνα µε την κβαντική θεωρία του Planck, κάθε 
άτοµο εκπέµπει ή απορροφά στοιχειώδη ποσά ενέργειας, 
που ονοµάζονται : 

α. φωτόνια 

β.  ηλεκτρόνια 

γ.  ποζιτρόνια 

δ.  νετρόνια 

Μονάδες 5 
 

5. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας το γράµµα της πρότασης 
και δίπλα τη λέξη που την συµπληρώνει σωστά.  
α. Η διαδικασία της συνένωσης δυο ελαφρών πυρήνων 

για να σχηµατίσουν ένα βαρύτερο, λέγεται πυρηνική 
.......... 

β. Όσο µεγαλύτερη είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά 
νουκλεόνιο τόσο .......... είναι ο πυρήνας . 

γ. Κατά τη διάσπαση β
-
 (βήτα πλην) εκπέµπεται από 

τον πυρήνα .......... και αντινετρίνο . 

δ. Τα µήκη κύµατος των ακτίνων Χ είναι πολύ ......... 
από τα µήκη κύµατος των ορατών ακτινοβολιών . 

ε. Ατοµικός αριθµός είναι ο αριθµός των .......... του 
πυρήνα. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο  

1.  Ερευνητής χειρίζεται συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ και 
επιθυµεί να αυξήσει τη διεισδυτικότητά τους . Πώς θα 
πρέπει να µεταβάλει την τάση µεταξύ ανόδου-καθόδου 
της συσκευής ; 

α. Να την αυξήσει . 

β. Να την ελαττώσει . 

Μονάδες 2 
 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 

 

2. ∆υο παράλληλες ακτίνες µονοχρωµατικού φωτός (Α) και 
(Β) προσπίπτουν σε πρίσµα και εκτρέπονται, όπως 
φαίνεται στο σχήµα . Ποια ακτίνα φωτός έχει το 
µεγαλύτερο µήκος κύµατος; 

α. Η ακτίνα Α . 

β. Η ακτίνα Β . 

Μονάδες 2 
 

Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας . 

Μονάδες 5 
 

 

3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένες τις 
παρακάτω πυρηνικές αντιδράσεις : 

 HeHeLiH 4
2

4
2

1
1 +→+  

  

 nNeHeO 1
0

4
2

17
8 +→+  

Μονάδες 4 
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4. Το παρακάτω σχήµα παριστά την καµπύλη διάσπασης 
για ένα δείγµα ραδιενεργού στοιχείου. Ο χρόνος 
υποδιπλασιασµού του στοιχείου αυτού είναι :  

α. 7s  β. 10,5s  γ. 3,5s 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ  3ο 
Ακτίνα  ορατής  µονοχρωµατικής  ακτινοβολίας  
συχνότητας  6 ·101 4Hz ,  διέρχεται  από  τον  αέρα  σε  γυάλινη  
πλάκα .  Ο  δείκτης  διάθλασης  του  γυαλιού  για  την  
παραπάνω  ακτινοβολία  είναι  1,5.  

1. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λ0 στο 
κενό. 

Μονάδες 6 

2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας µέσα 
στο γυαλί. 

Μονάδες 6 
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3. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λ µέσα στο 
γυαλί. 

Μονάδες 6 
 

4. Να βρείτε πόσο διαφέρει η ενέργεια ενός φωτονίου της 
ακτινοβολίας στο κενό από την ενέργεια του φωτονίου αυτού, 
όταν η ακτίνα βρίσκεται µέσα στο γυαλί. 

Μονάδες 7 
 

∆ίνονται : η ταχύτητα του φωτός στο κενό  c0=3·108m/s 

   
 

ΘΕΜΑ 4ο  

Κινούµενο ηλεκτρόνιο συγκρούεται µε ακίνητο άτοµο υδρογόνου, το 
οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση µε ενέργεια Ε1=–13,6 eV. 
Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου πριν από την κρούση είναι 
16,12eV. Το άτοµο του υδρογόνου απορροφά µέρος της ενέργειας 
του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου, διεγείρεται στη δεύτερη διεγερµένη 
στάθµη (n=3) και εξακολουθεί να παραµένει ακίνητο µετά την 
κρούση. 

1. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας σε διάγραµµα ενεργειακών 
σταθµών όλες τις δυνατές µεταβάσεις από τη διεγερµένη 
κατάσταση (n=3) στη θεµελιώδη κατάσταση. 

Μονάδες 4 

2. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος του φωτονίου που 
εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση του ατόµου από την 
κατάσταση n=3 στην κατάσταση n=2 .  

Μονάδες 6 
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3. Να υπολογίσετε το ποσοστό (επί τοις εκατό) της κινητικής 
ενέργειας του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου που απορροφήθηκε 
από το άτοµο του υδρογόνου κατά την κρούση. 

Μονάδες 7 

4. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια και το µέτρο της 
στροφορµής του ηλεκτρονίου του ατόµου του υδρογόνου στη 
διεγερµένη κατάσταση n=3. 

Μονάδες 8 

∆ίνονται : η ταχύτητα του φωτός στο κενό  c0=3·108m/s 

  η  σταθερά  του  Planck, h=6,6 ·10 -34J·s   

  1eV=1,6·10 -19J   και   π=3,14. 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία,  εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . Τα σχήµατα  που θα 
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν µε 
στυλό διαρκείας µπλε ή µαύρου χρώµατος . 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 

 Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .  
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το 

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα . 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


