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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 Οι υπέρυθρες ακτινοβολίες
α. είναι ορατές.
β. διέρχονται από την οµίχλη.
γ. προκαλούν φωσφορισµό.
δ. συµµετέχουν στην µετατροπή του οξυγόνου
της ατµόσφαιρας σε όζον.
Μονάδες 5
1.2 Το γραµµικό φάσµα του ατόµου του υδρογόνου
ερµηνεύεται µε
α. το ατοµικό πρότυπο του Τhomson.
β. το ατοµικό πρότυπο του Rutherford.
γ. το ατοµικό πρότυπο του Bohr.
δ. όλα τα παραπάνω ατοµικά πρότυπα.
Μονάδες 5
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1.3 Τα
α.
β.
γ.
δ.

ισότοπα ενός στοιχείου έχουν
ίδιο µαζικό αριθµό.
ίδιο ατοµικό αριθµό.
ίδιο αριθµό νετρονίων.
διαφορετικές χηµικές ιδιότητες.

Μονάδες 5

1.4 Σε µια ραδιενεργό διάσπαση δεν παρατηρείται
µεταστοιχείωση, όταν αυτή είναι
α. διάσπαση β + .

β. διάσπαση γ.

γ. διάσπαση α.

δ. διάσπαση β - .
Μονάδες 5

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα των
προτάσεων που ακολουθούν και να τις
χαρακτηρίσετε µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές
ή µε το γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες.
α. Κατά το φθορισµό διαφόρων σωµάτων η
ακτινοβολία που εκπέµπεται έχει µήκος
κύµατος µικρότερο της ακτινοβολίας που
προσπίπτει.
β. Οι υπέρυθρες ακτινοβολίες έχουν µεγαλύτερη
συχνότητα από τις υπεριώδεις.
γ. Ένα ηλεκτρόνιο, όταν κινείται σε µια
ορισµένη επιτρεπόµενη τροχιά, δεν εκπέµπει
ακτινοβολία σύµφωνα µε το πρότυπο του
Bohr.
δ. Όταν ένας πυρήνας πολύ µεγάλου µαζικού
αριθµού διασπάται, είτε αυθόρµητα είτε
τεχνητά σε δύο άλλους πυρήνες µεσαίων
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µαζικών αριθµών, έχουµε το φαινόµενο της
σχάσης.
ε. Κατά την ραδιενεργό διάσπαση β εκπέµπεται
ένα από τα ηλεκτρόνια του ατόµου.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις προτάσεις 2.1.Α, 2.1.B και 2.2 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της κάθε πρότασης και,
δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό
συµπλήρωµά της.
2.1 Ένα γυάλινο πρίσµα παρεµβάλλεται στην
πορεία
δύο
παράλληλων
µονοχρωµατικών
ακτινοβολιών µε µήκη κύµατος λ 1 και λ 2 στο
κενό, όπου λ 1 <λ 2 .
Α. Αν n 1 και n 2 είναι οι δείκτες διάθλασης του
υλικού
του
πρίσµατος
για
τις
δύο
ακτινοβολίες αντίστοιχα, τότε
α. n 1 >n 2 .

β. n 1 <n 2 .

γ. n 1 =n 2 .
Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Β. Aν c 1 και c 2 είναι οι ταχύτητες διάδοσης των
ακτινοβολιών στο πρίσµα αντίστοιχα, τότε
α. c 1 >c 2 .

β. c 1 <c 2 .

γ. c 1 =c 2 .
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2.2 ∆ύο
δείγµατα
διαφορετικών
ραδιενεργών
στοιχείων έχουν σε µια χρονική στιγµή τον ίδιο
αριθµό αδιάσπαστων πυρήνων Ν=Ν΄ και χρόνους
ηµιζωής Τ ½ και Τ΄ ½ αντίστοιχα µε Τ ½ > Τ΄ ½ . Για
τις ενεργότητες των δειγµάτων

∆Ν
και
∆t

∆Ν ΄
∆t

αντίστοιχα, ισχύει
α.

∆Ν
∆Ν ΄
=
.
∆t
∆t

β.

∆Ν
∆Ν ΄
>
.
∆t
∆t

γ.

∆Ν
∆Ν ΄
<
.
∆t
∆t

Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η ενέργεια σύνδεσης ενός πυρήνα πυριτίου είναι
236,88 MeV και η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο
είναι 8,46 MeV. Αν ο αριθµός των πρωτονίων του
πυρήνα είναι ίσος µε τον αριθµό των νετρονίων του,
να βρείτε:
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α.
β.

γ.

Τον ατοµικό αριθµό Ζ του πυρήνα.
Μονάδες 7
Το έλλειµµα µάζας ∆m του πυρήνα σε ατοµικές
µονάδες µάζας u.
Μονάδες 8
Τη µάζα Μ π του πυρήνα σε ατοµικές µονάδες
µάζας u.
Μονάδες 10

∆ίνονται:

Μάζα νετρονίου m n = 1,0087 u
Μάζα πρωτονίου m p = 1,0072 u
Ατοµική µονάδα µάζας 1u = 931,48 MeV .

ΘΕΜΑ 4ο
Hλεκτρόνιο προσπίπτει στην άνοδο συσκευής
ακτίνων Χ και παράγει, ένα φωτόνιο ακτινοβολίας
Χ, µήκους κύµατος λ=1,5·10 -9 m. Η ενέργεια του
ηλεκτρονίου µηδενίζεται. Στη συνέχεια το φωτόνιο
αυτό προσπίπτει σε άτοµο υδρογόνου που βρίσκεται
στη θεµελιώδη κατάσταση, το οποίο ιονίζεται.
Να βρείτε:
α.

Ποια είναι η
ακτινοβολίας Χ.

ενέργεια

του

φωτονίου

της

Μονάδες 4

β.

Ποια είναι η τάση που εφαρµόζεται µεταξύ
ανόδου-καθόδου της συσκευής ακτίνων Χ.
Μονάδες 6

γ.

Ποια είναι η τελική κινητική ενέργεια του
ηλεκτρονίου που αποµακρύνεται από το άτοµο
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του υδρογόνου, αν η κινητική ενέργεια του
ατόµου αυτού δεν µεταβάλλεται.
Μονάδες 7
δ.

Ποια θα είναι η τελική κινητική ενέργεια του
ηλεκτρονίου αυτού, αν το άτοµο του υδρογόνου
βρίσκεται αρχικά στην πρώτη διεγερµένη
κατάσταση (n=2).
Μονάδες 8

∆ίνονται:

1.

2.
3.
4.
5.

Ταχύτητα φωτός στο κενό c=3·10 8 m/s.
Σταθερά του Planck h=4,15·10 - 1 5 eV·s.
Ενέργεια
θεµελιώδους
κατάστασης
ατόµου υδρογόνου Ε 1 =-13,6eV.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
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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