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ΦΥΣΙΚΗ 
 

 
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.  Ο πυρήνας Ni62
28  χαρακτηρίζεται ως ο σταθερότερος . 

Αυτό συµβαίνει γιατί έχει : 
α. τη µεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης 

β. το µεγαλύτερο έλλειµµα µάζας 

γ. τη µεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο  

δ. ίσο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων . 
 Μονάδες 5 

2. Κατά την αποδιέγερση ατόµου υδρογόνου στη θεµελιώδη 
του κατάσταση, το φωτόνιο που εκπέµπεται έχει τη 
µεγαλύτερη συχνότητα, όταν η αποδιέγερση γίνεται από 
την τροχιά µε κβαντικό αριθµό :  

α. n=5 

β. n=4 

γ. n=3 

δ. n=2. 

Μονάδες 5 

3. Κατά την εξαΰλωση συγκρούεται ένα :  

α.  ηλεκτρόνιο µε ένα πρωτόνιο  

β. ηλεκτρόνιο µε ένα νετρόνιο 

γ.  πρωτόνιο µε ένα νετρόνιο 

δ. ηλεκτρόνιο µε ένα ποζιτρόνιο . 

Μονάδες 5 
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4. Τα λεπτόνια : 

α.  δε συµµετέχουν σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις 

β.  αποτελούν συστατικό άλλων σωµατιδίων 

γ.  δεν εµφανίζονται ποτέ µόνα τους 

δ.  όλα έχουν αρνητικό φορτίο . 
Μονάδες 5 

5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που 
ακολουθούν µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές, και µε το 
γράµµα Λ αν είναι λανθασµένες . 
α. Σύµφωνα µε την κβαντική θεωρία του Planck, το φως 

εκπέµπεται και απορροφάται από τα άτοµα της ύλης 
κατά συνεχή τρόπο . 

β. Όταν µονοχρωµατική ακτινοβολία διαπερνά τη 
διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών µέσων, η 
συχνότητά της  παραµένει αµετάβλητη. 

γ. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού µέσου έχει την 
ίδια τιµή για όλα τα χρώµατα. 

δ. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr, το φάσµα 
εκποµπής του ατόµου του υδρογόνου είναι γραµµικό . 

ε. Το ποζιτρόνιο είναι το αντισωµατίδιο του πρωτονίου . 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 2ο  

2.1  Πυρήνας  BA
Z   διασπάται διαδοχικά όπως φαίνεται στην 

παρακάτω σειρά πυρηνικών αντιδράσεων: 

   BA
Z             ΓΑ

1Ζ +                *∆4-Α
1-Ζ               ∆4-Α

1-Ζ  

α. Να ονοµάσετε τις διασπάσεις σύµφωνα µε τη σειρά που 
αυτές συµβαίνουν. 

Μονάδες 3 

β. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας . 

Μονάδες 6 
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2.2 Σε πυρήνα υδρογόνου που βρίσκεται στη θεµελιώδη 
κατάσταση προσφέρεται ενέργεια µερικών eV.  

        α. H ενέργεια αυτή µπορεί να διεγείρει τον πυρήνα; 

Μονάδες 2 

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .   

Μονάδες 5 
 

2.3 Στο άτοµο του υδρογόνου, σύµφωνα µε το πρότυπο του 
Bohr, όταν το ηλεκτρόνιο κινείται στην τροχιά µε 
κβαντικό αριθµό n=1, η ολική ενέργεια είναι Ε1 και η 
ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι r1. Όταν το 
ηλεκτρόνιο κινείται στην τροχιά µε κβαντικό αριθµό n, 
µε n=2,3,... η ολική ενέργεια είναι Εn και η ακτίνα της 
κυκλικής τροχιάς είναι rn.  

 Να δείξετε ότι : Εn⋅rn=E1⋅r1 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε διάταξη παραγωγής  ακτίνων Χ, θεωρούµε ότι τα 
ηλεκτρόνια εκπέµπονται από την κάθοδο µε µηδενική 
ταχύτητα και φθάνουν στην άνοδο µε κινητική ενέργεια 
Κ=4,5⋅10-15J. To πλήθος των ηλεκτρονίων που φθάνουν στην 
άνοδο ανά δευτερόλεπτο είναι 1016. Να θεωρήσετε ότι η 
κινητική ενέργεια κάθε ηλεκτρονίου µετατρέπεται εξ 
ολοκλήρου σε ενέργεια ενός φωτονίου σε µια µόνο κρούση .  

Να υπολογίσετε : 

Α.1 το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ που εκπέµπονται από 
την άνοδο  

Μονάδες 5 
  

Α.2 την ένταση του ρεύµατος της δέσµης των ηλεκτρονίων 

Μονάδες 5 
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Α.3 την ισχύ της δέσµης των ηλεκτρονίων  

Μονάδες 7 
 

Α.4 την κινητική ενέργεια µε την οποία τα ηλεκτρόνια 
προσπίπτουν στην άνοδο, αν η τάση µεταξύ ανόδου 

και καθόδου ρυθµιστεί στα 
100
64

 της αρχικής της τιµής .  

Moνάδες 8 

∆ίνονται : η σταθερά του Planck, h = 6,6 ⋅10-34 J⋅s , 

 η ταχύτητα του φωτός στο κενό, c0 = 3 ⋅108 m/s και 
το φορτίο του ηλεκτρονίου, e = 1,6 ⋅10-19 C. 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

∆ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες, όταν διαδίδονται στο 
κενό, έχουν µήκη κύµατος λ01=600nm και λ02=200nm. Οι 
ακτινοβολίες αυτές προσπίπτουν σε οπτικό µέσο, στο οποίο 
διαδίδονται µε µήκη κύµατος λ1 και λ2 αντίστοιχα . Ο δείκτης 
διάθλασης του οπτικού µέσου για το µήκος κύµατος λ01 είναι 
n1 και για το µήκος κύµατος λ02 είναι n2. Η διαφορά των 
δεικτών διάθλασης είναι n2 - n1 = 0,1 , ενώ τα µήκη κύµατος 

έχουν λόγο 3,2  
λ
λ

2

1 = . 

Α. Να υπολογίσετε : 

Α.1 τις συχνότητες των δύο µονοχρωµατικών ακτινοβολιών 

 Μονάδες 6  

Α.2 τα µήκη κύµατος λ1 και λ2 των δύο µονοχρωµατικών 
ακτινοβολιών στο οπτικό µέσο . 

Μονάδες 9 

Β. Οι παραπάνω µονοχρωµατικές ακτινοβολίες κατά την 
έξοδό τους από το οπτικό µέσο, προσπίπτουν σε άτοµα 
υδρογόνου που βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση . 
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Η ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη 
κατάσταση είναι Ε1=-13,6 eV. 

Β1. Να υπολογίσετε την ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου 
στη διεγερµένη κατάσταση µε κβαντικό αριθµό n=2. 

Μονάδες 4 

Β2. Να εξετάσετε, αν οι ακτινοβολίες αυτές διεγείρουν τα 
άτοµα του υδρογόνου στη διεγερµένη κατάσταση µε 
κβαντικό αριθµό n=2. 

Μονάδες 6 

∆ίνονται : η σταθερά του Planck, h = 6,6⋅10-34J⋅ s , 
η ταχύτητα του φωτός στο κενό, c0 = 3 ⋅ 108 m/s και  

 1eV=1,6 ⋅10-19 J 


