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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ηµιτελείς προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της φράσης και, δίπλα, το 
γράµµα που αντιστοιχεί  στο σωστό συµπλήρωµά της . 

1.1 Όταν ένα φωτόνιο διαδίδεται σε διαφορετικά 
οπτικά µέσα,  

α. η ταχύτητά του παραµένει σταθερή . 

β. η ενέργειά του παραµένει σταθερή . 

γ. το µήκος κύµατός του παραµένει σταθερό . 

δ. κανένα από τα παραπάνω δεν παραµένει 
σταθερό . 

Μονάδες 5 

1.2 Το µέταλλο της ανόδου της συσκευής παραγωγής 
ακτίνων Χ είναι δύστηκτο, 

α. για να εκπέµπει ακτίνες Χ µε µικρό µήκος 
κύµατος . 

β. για να είναι το φάσµα της ακτινοβολίας 
σύνθετο . 

γ. για να µη λιώνει . 

δ. για να επιταχύνονται περισσότερο τα 
ηλεκτρόνια . 

Μονάδες 5 
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1.3 Ο µαζικός αριθµός του πυρήνα ενός στοιχείου 
καθορίζεται από τον αριθµό των 
α. πρωτονίων του πυρήνα . 
β. νετρονίων του πυρήνα . 
γ. νουκλεονίων του πυρήνα . 
δ. περιφεροµένων ηλεκτρονίων . 

Μονάδες 5 

1.4 Οι µεγάλοι πυρήνες για να είναι σταθεροί 
πρέπει  

α. να έχουν ίσους αριθµούς πρωτονίων και 
νετρονίων .  

β. να έχουν µεγαλύτερο αριθµό νετρονίων . 

γ. να έχουν µεγαλύτερο αριθµό πρωτονίων . 

δ. να µην έχουν καθόλου νετρόνια . 

Μονάδες 5 

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράµµα, τον 
αριθµό της Στήλης ΙΙ που δίνει τη σωστή 
αντιστοίχιση . 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
Α. ακτινοβολία α 1. φωτόνια 
Β. ακτινοβολία β+ 2. ποζιτρόνια  

Γ. ακτινοβολία β- 3. πυρήνες e 4
2Η  

∆. ακτινοβολία γ 4. πυρήνες Η1
1  

 5. ηλεκτρόνια 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Όταν λευκό φως διέρχεται και αναλύεται από 
διαφανές πρίσµα, παρατηρούµε ότι η γωνία 
εκτροπής για την ακτινοβολία του κυανού 
χρώµατος είναι φ . 

Α.  Η γωνία εκτροπής για την ακτινοβολία του 
κίτρινου χρώµατος, σε σχέση µε την 
προηγούµενη, θα είναι 

α. µικρότερη β. ίση γ. µεγαλύτερη . 

Μονάδες 3 

Β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 

 

2.2 Α. Για να παραχθούν περισσότερο µαλακές 
ακτίνες Χ πρέπει 

α. να αυξηθεί η τάση µεταξύ ανόδου-
καθόδου . 

β. να ελαττωθεί η τάση µεταξύ ανόδου-
καθόδου . 

γ. να αντικατασταθεί η άνοδος µε πιο 
µαλακό µέταλλο . 

Μονάδες 3 

Β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 
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2.3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις 
κατάλληλες λέξεις : 
α. Η αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου του ατόµου 

σε περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του 
πυρήνα ονοµάζεται   . 

Μονάδες 3 

β. Όταν ένας πυρήνας µετατρέπεται αυθόρµητα 
σε άλλο πυρήνα, εκλύεται ενέργεια µε 
ταυτόχρονη εκποµπή  . Το φαινόµενο 
αυτό ονοµάζεται  . 

Μονάδες 3 

γ. Το φάσµα απορρόφησης ενός αερίου 
παρουσιάζει  γραµµές στη θέση 
των  γραµµών του φάσµατος 
εκποµπής. 

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 3ο 

Πυρήνας ουρανίου U 238
92  εκπέµπει σωµατίδιο α και 

διασπάται προς θόριο (Th). 

α. Να γραφεί η αντίδραση για την παραπάνω 
ραδιενεργό διάσπαση . 

 Μονάδες 7 
β. Να βρείτε την ενέργεια που  απελευθερώνεται σε 

1013 διασπάσεις , σε MeV. 
Μονάδες 8 
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γ. Αν η αρχική ενεργότητα ενός δείγµατος ουρανίoυ 

είναι   
∆t
∆Ν

 = 6,93 ⋅ 1010 Bq και  ο χρόνος ηµιζωής 

του είναι Τ1/2 = 142⋅ 109 s, να βρείτε τον αρχικό 
αριθµό Ν0 των πυρήνων στο δείγµα. 

Μονάδες 10 

∆ίνονται :  µάζα πυρήνα ουρανίου mU = 238,1503 u, 
 µάζα πυρήνα θορίου mTh = 234,1162 u, 
 η µάζα σωµατιδίου α,  mα = 4,0015 u,   
 1 u = 931,5 MeV  και ln2 = 0,693. 

ΘΕΜΑ 4ο 

Κινούµενο ηλεκτρόνιο συγκρούεται µε άτοµο 
υδρογόνου, που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση 
(n = 1) µε ενέργεια Ε1 = -13,6 eV. Το άτοµο διεγείρεται 
στη δεύτερη διεγερµένη κατάσταση (n = 3). 

Στη συνέχεια το άτοµο του υδρογόνου 
αποδιεγείρεται στην  πρώτη διεγερµένη κατάσταση 
(n = 2) εκπέµποντας ένα φωτόνιο µήκους κύµατος λ0. 
Το φωτόνιο αυτό εισέρχεται σε διαφανές πλακίδιο 
πάχους d = 4,42 cm. Το πάχος αυτό είναι ίσο µε 105 
µήκη κύµατος λ του φωτονίου µέσα στο πλακίδιο . 
Να βρείτε :  

α. Την ενέργεια που απορρόφησε το άτοµο του 
υδρογόνου. 

Μονάδες 4  

β. Την ενέργεια του φωτονίου που εκπέµπεται . 
Μονάδες 5  
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γ. Το µήκος κύµατος λ0 του φωτονίου που 
εκπέµπεται .  

Μονάδες 7 

δ. Τον δείκτη διάθλασης η του διαφανούς 
πλακιδίου . 

Μονάδες 9 

∆ίνονται :  h = 4,1769 ⋅ 10-15 eV ⋅ s 

 c0 = 3 ⋅ 108 m/s  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο  να γράψετε  µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο  µάθηµα). Τα  
θέµατα   να µην τα αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  Τα  
σχήµατα  που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο  
µπορούν  να γίνουν  και µε  µολύβι .  Να γράψετε το  
ονοµατεπώνυµό σας  στο πάνω  µέρος των  
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  
∆εν επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  άλλη σηµείωση .   
Κατά την αποχώρησή  σας  να παραδώσετε  µαζί µε το  
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

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

φωτοαντιγράφων .  
5. Χρόνος δυνατής  αποχώρησης :  Μια (1) ώρα µετά τη  

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


