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ΘΕΜΑ 1ο
Στις προτάσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το
γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1.1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία
α. συµµετέχει στη µετατροπή του οξυγόνου της
ατµόσφαιρας σε όζον.
β. προκαλεί φωσφορισµό.
γ. διέρχεται
σύννεφα.

µέσα

δ. έχει µικρότερο
υπεριώδη.

από
µήκος

την

οµίχλη

κύµατος

και
από

τα
την

Μονάδες 5
1.2. Οι ακτίνες Χ
α. έχουν φάσµα που είναι µόνο συνεχές.
β. έχουν µήκος κύµατος που εµπίπτει
περιοχή του ορατού φάσµατος.

στην

γ. δεν προκαλούν βλάβες στους οργανισµούς.
δ. παράγονται
όταν
ηλεκτρόνια
µεγάλης
ταχύτητας προσπίπτουν σε µεταλλικό στόχο.
Μονάδες 5
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1.3 Οι
ισχυρές
πυρηνικές
δυνάµεις
που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του πυρήνα ενός
ατόµου είναι µεταξύ:
πρωτονίου-πρωτονίου (F 1 ), νετρονίου-νετρονίου
(F 2 ), πρωτονίου-νετρονίου (F 3 ).
Από τις παραπάνω δυνάµεις
α. µεγαλύτερη είναι η F 1
β. µεγαλύτερη είναι η F 2
γ. µεγαλύτερη είναι η F 3
δ. όλες είναι ίσες.
Μονάδες 5
1.4 Ο πυρήνας του ατόµου αποτελείται από
α. πρωτόνια και ηλεκτρόνια
β. πρωτόνια και νετρόνια
γ. νετρόνια και ηλεκτρόνια
δ. πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια.
Μονάδες 5
1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη
από τη Στήλη Α και, δίπλα σε καθένα, τη
µονάδα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σ’ αυτό.
Στήλη A
Ενεργότητα δείγµατος
Μήκος κύµατος
Ενέργεια
Χρόνος ηµιζωής
Συχνότητα

Στήλη B
J
(Τζάουλ)
s
(δευτερόλεπτο)
kg (χιλιόγραµµο)
Hz (Χερτζ)
nm (νανόµετρο)
Βq (Μπεκερέλ)
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Πότε το άτοµο του υδρογόνου εκπέµπει
φωτόνιο, σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr, και
από ποια σχέση υπολογίζεται η συχνότητά του;
Μονάδες 6
2.2. Ένα ραδιενεργό υλικό έχει χρόνο ηµιζωής Τ 1 / 2 .
Κάποια
χρονική
στιγµή
ο
αριθµός
των
αδιάσπαστων πυρήνων ενός δείγµατος του
υλικού είναι Ν 0 . Μετά από χρόνο t=2⋅ Τ 1 / 2
α. πόσοι αδιάσπαστοι πυρήνες υπάρχουν στο
παραπάνω δείγµα;
Μονάδες 6
β. πόσοι πυρήνες διασπάστηκαν;

Μονάδες 3

2.3. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
προτάσεις, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις
κατάλληλες λέξεις:
α. Η γωνία εκτροπής κάθε χρώµατος, όταν αυτό
διέρχεται από οπτικό µέσο, εξαρτάται από το
⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ του χρώµατος και όσο
⎯⎯⎯⎯⎯ είναι το µήκος κύµατος τόσο
⎯⎯⎯⎯⎯ είναι η γωνία εκτροπής.
β. Η απόλυτη τιµή του ρυθµού µεταβολής του
αριθµού των πυρήνων ενός ραδιενεργού
δείγµατος ονοµάζεται ⎯⎯⎯⎯ του δείγµατος.
γ. Η εξάρτηση της ταχύτητας του φωτός και του
δείκτη διάθλασης από το µήκος κύµατος
ονοµάζεται ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ .
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 3ο
Ένας πυρήνας ραδίου

226
88Ra

διασπάται µε σύγχρονη
εκποµπή σωµατίου α (24 He) . Στη συνέχεια ο διεγερµένος
θυγατρικός
πυρήνας
ραδονίου
(Rn)
εκπέµπει
ακτινοβολία γ. Το παρακάτω σχήµα δείχνει τις
διαφορές των ενεργειακών σταθµών των πυρήνων στις
διαδοχικές διασπάσεις.

α.

Να µεταφέρετε συµπληρωµένες στο τετράδιό σας
τις παρακάτω αντιδράσεις που αναφέρονται στο
σχήµα:
226
88Ra →

Rn∗ + α

Rn∗ → Rn + γ
Μονάδες 8

β.

Να υπολογίσετε την ενέργεια του φωτονίου που
εκπέµπεται.
Μονάδες 8

γ.

Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ακτινοβολίας
γ που εκπέµπεται.
Μονάδες 9

∆ίνονται: h= 6,7x10 - 3 4 J‧s = 4,18x10 - 1 5 eV‧s
1 eV = 1,6x10 - 1 9 J
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ΘΕΜΑ 4ο
Σ' ένα από τα άτοµα του υδρογόνου, που
βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση (n=1) µε
ενέργεια Ε 1 =-13,6 eV προσπίπτει µονοχρωµατική
ακτινοβολία ενέργειας Ε=37,78 eV, µε συνέπεια το
ηλεκτρόνιο του υδρογόνου να βρεθεί σε περιοχή,
όπου η επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα
είναι πρακτικά µηδέν.
Το ηλεκτρόνιο αυτό συγκρούεται µε ένα δεύτερο
άτοµο υδρογόνου, που βρίσκεται και αυτό στη
θεµελιώδη κατάσταση. Tο ηλεκτρόνιο του δευτέρου
ατόµου απορροφά το µισό της ενέργειας του
ηλεκτρονίου και διεγείρεται.
α. Να υπολογίσετε σε ποια διεγερµένη κατάσταση θα
βρεθεί το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου
αυτού.
Μονάδες 10
β. Ποιες
είναι
οι
δυνατές
µεταβάσεις
του
ηλεκτρονίου που πραγµατοποιούνται κατά την
αποδιέγερση;
Μονάδες 6
τις
γ. Να
αιτιολογήσετε
ποια
από
αυτές
ακτινοβολίες που εκπέµπονται έχει το µικρότερο
µήκος κύµατος.
Μονάδες 9

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
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2.
3.
4.
5.

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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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