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ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
1. Η θεωρία των κβάντα :
α. δέχεται ότι κάθε άτοµο απορροφά και εκπέµπει
ενέργεια κατά συνεχή τρόπο.
β. δέχεται ότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ανάλογη
µε τη συχνότητά τους.
γ. ερµηνεύει φαινόµενα που
κυµατική φύση του φωτός.

σχετίζονται

µε

την

δ. δεν ερµηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο.
Μονάδες 5
2. Κατά τη ραδιενεργό διάσπαση α ο θυγατρικός πυρήνας
σε σχέση µε το µητρικό έχει:
α. µεγαλύτερο µαζικό αριθµό.
β. ίδιο µαζικό αριθµό.
γ. µικρότερο ατοµικό αριθµό.
δ. ίδιο αριθµό νετρονίων.
Μονάδες 5
3. Σε ένα λαµπτήρα πυρακτώσεως βολφραµίου:
α. παράγεται κατά κύριο λόγο ορατό φως από την
αποδιέγερση των ατόµων του βολφραµίου.
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β. η απόδοσή του σε ορατό φως είναι µεγαλύτερη από
την απόδοση του λαµπτήρα αλογόνου.
γ. η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από την ισχύ του και
είναι 750 έως 1.500 ώρες λειτουργίας.
δ. στο εσωτερικό του γυάλινου περιβλήµατος
προστατεύει το νήµα επικρατεί υψηλό κενό.

που

Μονάδες 5
4. Σύµφωνα µε το ατοµικό πρότυπο του Rutherford:
α. τα φάσµατα απορρόφησης των αερίων θα είναι
γραµµικά.
β. τα ηλεκτρόνια κατά την κίνησή τους γύρω από τον
πυρήνα δεν θα ακτινοβολούν ενέργεια.
γ. τα άτοµα θα εκπέµπουν συνεχές φάσµα.
δ. τίποτα από τα παραπάνω.
Μονάδες 5
Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το
γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη
Σωστό για τη σωστή πρόταση ή τη λέξη Λάθος για τη
λανθασµένη.
5. α. Μία ερυθρή φωτεινή δέσµη εκτρέπεται περισσότερο
από µία ιώδη, όταν διέρχονται από γυάλινο πρίσµα.
β. Στο ουράνιο τόξο η σειρά µε την οποία
παρατηρούνται τα βασικά χρώµατα είναι: ιώδες –
µπλε – κίτρινο – πράσινο – πορτοκαλί – ερυθρό.
γ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλεί χηµική δράση και
βλάπτει τα κύτταρα του δέρµατος.
δ. Η ακτινοβολία που έχει µήκος κύµατος µικρότερο
των 400 nm και µεγαλύτερο του 1nm ονοµάζεται
υπεριώδης.
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ε. ∆ιασκεδασµός είναι η ανάκλαση του φωτός προς
κάθε κατεύθυνση.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των παρακάτω
ερωτήσεων 1 - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
1. Από τρία πλακίδια ίδιου πάχους των παρακάτω υλικών
ποιο απορροφά περισσότερο τις ακτίνες Χ;
α. Το

40
20 Ca

β. Το

141
56 Ba

γ. Το

39
19 K

Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

2. Στο ατοµικό πρότυπο του Bohr για το υδρογόνο, αν Κ 1 ,
Κ 2 είναι οι κινητικές ενέργειες και L 1, L 2 τα µέτρα των
στροφορµών των ηλεκτρονίων στις επιτρεπόµενες τροχιές
µε κβαντικό αριθµό n = 1 και n = 2, τότε ισχύει:
K1
L1 1
= 2 και
=
α.
K2
L2 2
β.

K1
= 4 και
K2

L1 1
=
L2 2

γ.

K1
= 4 και
K2

L1
=2
L2
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

3. Για να είναι σταθερός ένας πυρήνας µε µεγάλο ατοµικό
αριθµό, χρειάζεται:
α. µεγαλύτερο αριθµό νετρονίων.
β. µεγαλύτερο αριθµό πρωτονίων.
γ. ίσο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 4

4. Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός διαδίδεται σε ένα υλικό
που έχει δείκτη διάθλασης 1,4 έχοντας µήκος κύµατος
στο υλικό 500nm. Το χρώµα της ακτίνας φωτός είναι:
α. ερυθρό.
β. πράσινο.
γ. µπλε.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 4

∆ίνονται τα µήκη κύµατος των τριών χρωµάτων στο
κενό: ερυθρό 700 nm, πράσινο 500 nm και µπλε 450 nm.
ΘΕΜΑ 3ο
Το ηλεκτρόνιο ενός διεγερµένου ατόµου υδρογόνου
περιστρέφεται σε επιτρεπόµενη τροχιά, στην οποία η
δυναµική του ενέργεια είναι –1,7 eV.
Α. Να υπολογίσετε:
Α.1. την ολική ενέργεια και την κινητική ενέργεια του
ηλεκτρονίου.
Μονάδες 6
Α.2. τον κβαντικό αριθµό n που αντιστοιχεί στην τροχιά
του ηλεκτρονίου.
Μονάδες 6
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Β. Το ηλεκτρόνιο απορροφά ενέργεια και µεταπηδά σε
τροχιά στην οποία έχει ολική ενέργεια µεγαλύτερη κατά
0,306 eV από την αρχική. Κατά τη µετάβαση του
ηλεκτρονίου από την αρχική στην τελική τροχιά να
υπολογίσετε:
Β.1. τη µεταβολή στο µέτρο της στροφορµής του.
Μονάδες 6
Β.2. τη µεταβολή της απόστασής του από τον πυρήνα.
Μονάδες 7
∆ίνονται: Η ολική ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου στη
θεµελιώδη κατάσταση Ε 1 = –13,6 eV, η ακτίνα του
και η
σταθερά
Bohr
r 1 = 0,5 ⋅ 10 –10 m
h
ħ=
= 1,05⋅ 10 –34 J⋅s .
2π
ΘΕΜΑ 4ο
Ραδιενεργό υλικό αποτελείται από δύο ραδιενεργά στοιχεία
Χ και Υ, τα οποία έχουν χρόνους ηµιζωής 4h και 2h
αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθµός των πυρήνων των
στοιχείων Χ και Υ τη χρονική στιγµή t 0 = 0 είναι 1,296 ⋅ 10 9 ,
ενώ τη χρονική στιγµή t = 8h είναι 1,35 ⋅ 10 8 .
Να υπολογίσετε:
α. τις σταθερές διάσπασης των πυρήνων Χ και Υ.
Μονάδες 4
β. για κάθε στοιχείο το λόγο του αριθµού των πυρήνων που
έχουν διασπαστεί τη χρονική στιγµή t = 8h προς τον
αρχικό αριθµό των πυρήνων για t 0 = 0.
Μονάδες 7
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γ. τον αριθµό των πυρήνων κάθε στοιχείου που υπήρχαν
στο ραδιενεργό υλικό τη χρονική στιγµή t 0 = 0.
Μονάδες 7
δ. τη συνολική ενεργότητα του υλικού
t = 8h.

τη χρονική στιγµή
Μονάδες 7

∆ίνεται:

ln2
= 2 ⋅ 10– 4 .
3600

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο
τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο
µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
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, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:00.

τρεις

(3)

ώρες

µετά

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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