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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
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

Η υπεριώδης ακτινοβολία σε σχέση µε την υπέρυθρη
α. έχει µεγαλύτερο µήκος κύµατος.
β. έχει µικρότερη συχνότητα.
γ. έχει µεγαλύτερη συχνότητα.
δ. έχει διαφορετική ταχύτητα διάδοσης στο κενό.
Μονάδες 5

1.2

Σε ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται στο κενό τα
διανύσµατα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και της
έντασης του µαγνητικού πεδίου
α. σχηµατίζουν µεταξύ τους τυχαία γωνία.
β. είναι µεταξύ τους παράλληλα.
γ. σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία που εξαρτάται από
τη συχνότητα του κύµατος.
δ. είναι µεταξύ τους κάθετα.
Μονάδες 5

1.3

Το ελάχιστο µήκος κύµατος
φάσµατος των ακτίνων Χ είναι,
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1.4

Κατά το διαχωρισµό σωµατιδίων α, β και γ, µε τη
βοήθεια ενός µαγνητικού πεδίου,
α. τα σωµατίδια α δεν αποκλίνουν.
β. τα σωµατίδια γ δεν αποκλίνουν.
γ. τα σωµατίδια α και β αποκλίνουν προς την ίδια
κατεύθυνση.
δ. τα σωµατίδια γ αποκλίνουν.
Μονάδες 6

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. (Στη Στήλη ΙΙ
περισσεύει ένα στοιχείο).
Στήλη Ι
Α. πρότυπο
Rutherford
Β. πρότυπο Bohr

Στήλη ΙΙ
1.ερµηνεία
του
γραµµικού
φάσµατος του Η .
2.εκποµπή ακτινοβολίας συνεχούς
φάσµατος από τα άτοµα .
Γ. πρότυπο Thomson 3.ερµηνεία
των
γραµµικών
φασµάτων ατόµων µε δύο ή
περισσότερα ηλεκτρόνια.
∆. ακτίνες Χ
4.το άτοµο αποτελείται από
σφαίρα
θετικού
φορτίου
οµοιόµορφα
κατανεµηµένου
µέσα
στο
οποίο
είναι
ενσωµατωµένα τα ηλεκτρόνια.
5.σύνθετο φάσµα.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Α.

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω
πίνακα και να συµπληρώσετε τους αριθµούς που
λείπουν στη θέση όπου υπάρχουν τρεις παύλες (---).
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ/
ΝΟΥΚΛΕΟΝΙΟ

MeV

MeV/νουκλεόνιο

28
14 X

238

---

−−−
26Ψ

492,8

8,8

ΠΥΡΗΝΑΣ

238
92 Ζ

---

7,6
Μονάδες 6

2.1 Β.

Ποιος από τους παραπάνω πυρήνες είναι
ι)

ο πλέον ασταθής;

ιι) ο πλέον σταθερός;
Μονάδες 4
2.1 Γ.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3

2.2 Α.

Παρατηρώντας το παρακάτω σχήµα να απαντήσετε
στις παρακάτω ερωτήσεις:
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1. Η διαδικασία (1) είναι
ι)

διάσπαση α.

ιι) διάσπαση β.
ιιι) διάσπαση γ.
2. Η διαδικασία (2) είναι
ι)

διάσπαση α.

ιι) διάσπαση β.
ιιι) διάσπαση γ.
Μονάδες 4
2.2.Β.

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας γράφοντας και
τις αντίστοιχες αντιδράσεις.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι τέσσερις
ενεργειακές στάθµες του ατόµου του υδρογόνου.
Ε 4 = -0,85eV
Ε 3 = -1,51eV

n=4
n=3

Ε 2 = -3,4eV

n=2

Ε 1 = -13,6eV

n=1

πρώτες

∆ιεγερµένο άτοµο υδρογόνου βρίσκεται στην κατάσταση
που αντιστοιχεί στον κβαντικό αριθµό n = 3.
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α. Ποια ελάχιστη ενέργεια απαιτείται για να ιονιστεί το
διεγερµένο αυτό άτοµο του υδρογόνου;
Μονάδες 8
β. Ποιο είναι το πλήθος των δυνατών
φάσµατος εκποµπής του ατόµου αυτού;

γραµµών

του

Μονάδες 5

γ. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το διάγραµµα των
ενεργειακών σταθµών και να σχεδιάσετε όλες τις δυνατές
µεταβάσεις που δηµιουργούν το παραπάνω φάσµα
εκποµπής.
Μονάδες 5
δ. Ποια είναι η ελάχιστη ενέργεια που µπορεί να
απορροφηθεί από αυτό το διεγερµένο άτοµο.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
∆είγµα ραδιοϊσοτόπου στην έναρξη της µελέτης του (t 0 =0)
έχει ενεργότητα 1200 διασπάσεις ανά λεπτό. Μετά από 6
ώρες η ενεργότητά του ελαττώνεται στις 300 διασπάσεις ανά
λεπτό.
α. Να βρεθούν οι ενεργότητες σε µονάδες Becquerel.
Μονάδες 5
β. Να υπολογίσετε το λόγο Ν 0 /Ν 1 , όπου Ν 0 είναι ο αριθµός
των αδιάσπαστων πυρήνων του ραδιοϊσοτόπου τη
χρονική στιγµή t 0 =0 και Ν 1 ο αριθµός των πυρήνων που
παραµένουν αδιάσπαστοι µετά από 6 ώρες.
Μονάδες 5
γ. Να υπολογίσετε το χρόνο υποδιπλασιασµού (ηµιζωή) του
ισοτόπου.
Μονάδες 5
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δ. Να βρεθεί η σταθερά διάσπασης (λ) του ραδιοϊσοτόπου.
Μονάδες 5
ε. Να βρεθεί ο τύπος που δίνει τον αριθµό Ν θ των
θυγατρικών πυρήνων την τυχαία χρονική στιγµή t µε την
υπόθεση ότι οι θυγατρικοί πυρήνες δεν διασπώνται και
ότι είναι Ν θ = 0 για t 0 = 0.
∆ίνεται ότι: ln2 = 0,693.

Μονάδες 5

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)
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
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