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ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
1. Η τιµή του δείκτη διάθλασης ενός οπτικού µέσου :
α. είναι ίδια για όλα τα µήκη κύµατος της ορατής
ακτινοβολίας
β. αυξάνεται, όταν ελαττώνεται το µήκος κύµατος της
ορατής ακτινοβολίας
γ. ελαττώνεται, όταν ελαττώνεται το µήκος κύµατος της
ορατής ακτινοβολίας
δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου.
Μονάδες 4
2. Το πρότυπο του Bohr:
α. ερµηνεύει τα γραµµικά φάσµατα των ατόµων που
έχουν δύο ή περισσότερα ηλεκτρόνια
β. υποθέτει ότι στο άτοµο του υδρογόνου η στροφορµή
του ηλεκτρονίου µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή
γ. υποθέτει ότι το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου
κινείται µόνο σε ορισµένες τροχιές
δ. συµπεραίνει ότι το άτοµο του υδρογόνου εκπέµπει
συνεχές φάσµα.
Μονάδες 4
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3. Στο λαµπτήρα πυρακτώσεως, η εκποµπή των φωτονίων
γίνεται µόνο σε µικρό ποσοστό (10%) στην περιοχή του
ορατού φωτός. Το υπόλοιπο ποσοστό των φωτονίων
εκπέµπεται και θερµαίνει το περιβάλλον ως :
α. υπεριώδης ακτινοβολία
β. ακτίνες γ
γ. µικροκύµατα
δ. υπέρυθρη ακτινοβολία.
Μονάδες 4
4. Σε ποιο από τα παρακάτω ζεύγη σωµατιδίων ενός
ατόµου δεν εµφανίζεται ισχυρή πυρηνική δύναµη;
α. ηλεκτρόνιο – πρωτόνιο
β. πρωτόνιο – πρωτόνιο
γ. πρωτόνιο – νετρόνιο
δ. νετρόνιο – νετρόνιο .
Μονάδες 4
5. Τα ραδιενεργά ισότοπα ενός στοιχείου έχουν τον ίδιο :
α. µαζικό αριθµό
β. ατοµικό αριθµό
γ. αριθµό νετρονίων
δ. χρόνο υποδιπλασιασµού.
Μονάδες 4
6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης
και δίπλα τη λέξη που τη συµπληρώνει σωστά.
α. Μια νέα µέθοδος ιατρικής απεικόνισης, κυρίως του
εγκεφάλου, είναι η τοµογραφία εκποµπής ..........
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β. Ο Planck, για να ερµηνεύσει την ακτινοβολία που
παράγει ένα θερµαινόµενο σώµα, εισήγαγε τη θεωρία
των .......... φωτός.
γ. Στους αντιδραστήρες
ραδιενεργά κατάλοιπα.

..........

παράγονται

λίγα

δ. Στο φαινόµενο του ουράνιου τόξου η φύση συνδυάζει
δύο φαινόµενα, το ......... και την ολική ανάκλαση.
ε. Η αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου του ατόµου σε
περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα
του, ονοµάζεται .......... του ατόµου.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Φωτόνιο διαδίδεται στον αέρα και απορροφάται από
άτοµο υδρογόνου, το οποίο διεγείρεται από τη
θεµελιώδη ενεργειακή στάθµη στην Α ενεργειακή
στάθµη. Φωτόνιο της ίδιας ενέργειας µε το προηγούµενο,
διέρχεται πρώτα µέσα από διαφανές υλικό και στη
συνέχεια απορροφάται από άτοµο υδρογόνου που
βρίσκεται στη θεµελιώδη ενεργειακή στάθµη. Το άτοµο
αυτό θα διεγερθεί σε ενεργειακή στάθµη :
α. χαµηλότερη της Α
β. υψηλότερη της Α
γ. ίδια µε την Α.

Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
12
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Μονάδες 5

2. Οι πυρήνες 6 X και 26 Υ έχουν ενέργεια σύνδεσης 92
MeV και 492 MeV, αντίστοιχα. Σταθερότερος πυρήνας
είναι :
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α. ο πυρήνας

12
6

X

β. ο πυρήνας

56
26

Y .
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

3. ∆ύο συµπαγείς και οµογενείς µεταλλικές πλάκες έχουν το
56
ίδιο πάχος. Η µία είναι από
26 Fe και η άλλη από
208
82

Pb . Στις δύο πλάκες προσπίπτουν κάθετα ακτίνες

Χ του ίδιου µήκους κύµατος. Μεγαλύτερη απορρόφηση
ακτίνων Χ, θα προκαλέσει η πλάκα :
α.

από

56
26

β.

από

208
82

Fe
Pb .
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
Συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ λειτουργεί για χρόνο
0,16s. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο της
συσκευής
µε
µηδενική
ταχύτητα.
Η
δέσµη
των
ηλεκτρονίων έχει ισχύ 960W. Όταν ένα ηλεκτρόνιο
προσπίπτει στην άνοδο και όλη η κινητική του ενέργεια
µετατρέπεται σε ενέργεια ενός φωτονίου, η συχνότητα
του
παραγό µενου
φωτονίου
είναι
3⋅10 1 8 Hz.
Να
υπολογίσετε :
1. το ελάχιστο µήκος κύµατος των παραγόµενων ακτίνων Χ.
Μονάδες 5
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2. τη διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδου – καθόδου.
Μονάδες 6
3. την ταχύτητα µε την οποία τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν
στην άνοδο.
Μονάδες 7
4. τον αριθµό των ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στην
άνοδο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
Μονάδες 7
∆ίνονται:

ταχύτητα του φωτός στο κενό

c 0 =3·10 8 m/s

σταθερά του Planck, h=6,4·10 - 34 J·s
απόλυτη τιµή του φορτίου του ηλεκτρονίου,
e = 1,6·10 - 1 9 C
µάζα του ηλεκτρονίου m e = 9·10 - 3 1 kg.
ΘΕΜΑ 4ο
∆ύο από τα ισότοπα του καλίου είναι το σταθερό
το

ασταθές

ισοτόπου

40
19

40
19

K .

Ο

χρόνος

39
19

K και

υποδιπλασιασµού

του

K είναι 1,15·10 9 χρόνια.

1. Να υπολογίσετε τη σταθερά διάσπασης του πυρήνα
40
19

K .
Μονάδες 5

2. Τη χρονική στιγµή t, ένα δείγµα περιέχει 8·10 15 πυρήνες
40
19 K . Να υπολογίσετε την ενεργότητα του δείγµατος :
α) τη χρονική στιγµή t.
Μονάδες 5
9
β) 2,3·10 χρόνια, µετά τη χρονική στιγµή t.
Μονάδες 7
3. Να υποθέσετε ότι, όταν δηµιουργήθηκε στη γη ένα
πέτρωµα, οι αριθµοί των πυρήνων N 0 (39) και Ν 0 (40) των
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40

ισοτόπων 39
και
αντίστοιχα, ήταν ίσοι.
19 K
19 K
Σήµερα, στο πέτρωµα αυτό, οι αριθµοί των πυρήνων
N (39) και Ν (40) των δύο αυτών ισοτόπων, έχουν
λόγο

N (39)
ίσο µε 16. Να υπολογίσετε την ηλικία αυτού
N (40)

του πετρώµατος.
Μονάδες 8
∆ίνονται:

ln2 = 0,69
1 έτος = 3·10 7 s .
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν µε
στυλό διαρκείας µπλε ή µαύρου χρώµατος.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10:00η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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