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ΘΕΜΑ 1
ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 
γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
1. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής και ιδιαίτερα ως έτος Einstein (Aϊνστάιν). Το 1905 

ο Einstein χρησιµοποιώντας τη σωµατιδιακή φύση του φωτός ερµήνευσε το 
φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. Σήµερα πιστεύουµε ότι το φως συµπεριφέρεται:  
α. ως κύµα.  
β. ως σωµατίδιο.  
γ. ως κύµα και ως σωµατίδιο.  
δ. ως επιταχυνόµενη µάζα.  

Μονάδες 5  
2. Η σταθερά διάσπασης λ :  

α. είναι µεγάλη για ραδιενεργούς πυρήνες που διασπώνται γρήγορα.  
β. εξαρτάται από τον αρχικό αριθµό των πυρήνων.  
γ. είναι ίδια για όλους τους ραδιενεργούς πυρήνες.  
δ. µεταβάλλεται µε το χρόνο.  

Μονάδες 5  
3. Όταν οι ακτίνες Χ προσπίπτουν σε µια µεταλλική πλάκα, η απορρόφηση που υφίστανται:  

α. αυξάνεται, όταν µειώνεται το µήκος κύµατός τους. 
 β. είναι ανεξάρτητη από το πάχος της πλάκας.  
γ. αυξάνεται, όταν µειώνεται ο ατοµικός αριθµός των ατόµων του υλικού του µετάλλου 

της πλάκας.  
δ. αυξάνεται, όταν µειώνεται η συχνότητα της ακτινοβολίας.  

Μονάδες 5  

4. Το ηλεκτρόνιο που εκπέµπεται από τον πυρήνα κατά τη ραδιενεργό διάσπαση β
- 

:  
α. προϋπήρχε στον πυρήνα και έλκοντας τα πρωτόνιά του συνέβαλε στη σταθερότητα 

του πυρήνα.  
β. δεν υπήρχε στον πυρήνα, αλλά η εκποµπή του οφείλεται στη διάσπαση ενός 

νετρονίου του πυρήνα.  
γ. συνοδεύεται από την εκποµπή αντινετρίνου, για να διατηρηθεί το φορτίο στην 

πυρηνική αντίδραση.  
δ. προκαλεί µείωση του αριθµού των πρωτονίων στο θυγατρικό πυρήνα κατά 1.  



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 και τη λέξη Λάθος για τη λανθασµένη.  
 
5. α. Το ατοµικό πρότυπο του Rutherford (Ράδερφορντ) αδυνατούσε να εξηγήσει τα γραµµικά 

φάσµατα των αερίων.  
β. Το λευκό φως, όταν διαδίδεται στο κενό, εµφανίζει το φαινόµενο του διασκεδασµού.  
γ. Στις αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης η µάζα ηρεµίας του τελικού πυρήνα είναι µικρότερη 

από το άθροισµα των µαζών των αρχικών πυρήνων.  
 
δ. Τα φωτόνια γ, όταν αλληλεπιδρούν µε την ύλη, είτε χάνουν όλη τους την ενέργεια µε µια 

αλληλεπίδραση κατά την οποία απορροφώνται, είτε περνούν ανεπηρέαστα.  
ε. Στο εσωτερικό του γυάλινου περιβλήµατος των λαµπτήρων φθορισµού υπάρχει 

ποσότητα ατµών ιωδίου, ώστε τα εξαχνούµενα άτοµα βολφραµίου να 
επανατοποθετούνται στο νήµα.  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ 2

ο 

1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένες τις παρακάτω αντιδράσεις:  

 
Μονάδες 4  

Για τις παρακάτω ερωτήσεις 2-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

2. Αν ένα δείγµα ραδιενεργού υλικού έχει κάποια χρονική στιγµή ενεργότητα 8  10
4 

Bq και το 
ραδιενεργό υλικό έχει χρόνο υποδιπλασιασµού 60 ηµέρες, τότε µετά από 120 ηµέρες η 
ενεργότητα του δείγµατος θα έχει γίνει:  

α. 16 10
4 
Bq. β. 2 10

4 
Bq. γ. 4 10

4 
Bq. 

Μονάδες 2  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 4  
3. Στο ατοµικό πρότυπο του Βohr (Μπορ) για το άτοµο του υδρογόνου, αν υ

1 
είναι η ταχύτητα 

του ηλεκτρονίου στην επιτρεπόµενη τροχιά µε κβαντικό αριθµό n =1 και υ
4 
είναι η ταχύτητα 

του ηλεκτρονίου στην επιτρεπόµενη τροχιά µε κβαντικό αριθµό n = 4, τότε ισχύει:  
α. υ

4 
= 4υ

1 
. β. υ

4 
= . γ. υ

1 
= 4υ

4 
. 

Μονάδες 2  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  



Μονάδες 6  
4. Σε συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ µεταξύ καθόδου και ανόδου εφαρµόζουµε τάση V. 

Υποθέτουµε ότι τα ηλεκτρόνια εξέρχονται από τη θερµαινόµενη κάθοδο µε αµελητέα 
ταχύτητα. Η µέγιστη συχνότητα f

max 
του συνεχούς φάσµατος των ακτίνων Χ µεταβάλλεται 

µε την τάση V, όπως απεικονίζεται:  
 

 
α. στο διάγραµµα 1.  
β. στο διάγραµµα 2.  
γ. στο διάγραµµα 3.  

Μονάδες 2  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ 3o  
∆έσµη φωτός, που διαδίδεται στο κενό, αποτελείται από δύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες: 
την ιώδη µε µήκος κύµατος λ

0ι 
= 400 nm και την ερυθρά µε µήκος κύµατος λ

0ε 
=700 nm.  

Η δέσµη φωτός εισέρχεται σε γυαλί. Το γυαλί εµφανίζει για την ιώδη ακτινοβολία δείκτη 
διάθλασης n

ι 
και για την ερυθρά ακτινοβολία δείκτη διάθλασης n

ε 
µε λόγο .  

Το µήκος κύµατος της ιώδους ακτινοβολίας στο γυαλί είναι 200 nm.  
α. Να υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την ιώδη ακτινοβολία.  

Μονάδες 6  
β. Να δειχθεί ότι το µήκος κύµατος της ερυθράς ακτινοβολίας στο γυαλί είναι ίσο µε το µήκος 

κύµατος της ιώδους ακτινοβολίας στο κενό.  
Μονάδες 8  

γ. Παρατηρείται αλλαγή του χρώµατος της ερυθράς ακτινοβολίας κατά τη διάδοσή της µέσα 
στο γυαλί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 3  
δ. Έστω Ν

ι 
και Ν

ε 
οι αριθµοί των φωτονίων της ιώδους και της ερυθράς ακτινοβολίας 

αντίστοιχα, που προσπίπτουν στο γυαλί στη µονάδα του χρόνου. Να βρεθεί ο λόγος , ώστε 
ο ρυθµός µε τον οποίο προσπίπτει η ενέργεια της ιώδους ακτινοβολίας στο γυαλί να είναι 
ίσος µε το ρυθµό, µε τον οποίο προσπίπτει η ενέργεια της ερυθράς ακτινοβολίας στο γυαλί.  

Μονάδες 8 



ΘΕΜΑ 4o 
 
1000 άτοµα υδρογόνου βρίσκονται όλα στην ίδια διεγερµένη ενεργειακή στάθµη. Για να 
αποµακρυνθεί το ηλεκτρόνιο του κάθε διεγερµένου ατόµου σε περιοχή εκτός του 
ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα, η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται είναι 1,51 eV.  
 
α. Να βρεθεί ο κβαντικός αριθµός n της διεγερµένης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα 

άτοµα του υδρογόνου.  
Μονάδες 6  

β. Να σχεδιάσετε στο διάγραµµα ενεργειακών σταθµών όλες τις δυνατές αποδιεγέρσεις 
από τη διεγερµένη κατάσταση.  

Μονάδες 4  
γ. Από πόσες γραµµές θα αποτελείται το φάσµα εκποµπής που λαµβάνεται κατά την 

αποδιέγερση των 1000 ατόµων υδρογόνου;  
Μονάδες 3  

δ. Κατά την πλήρη αποδιέγερση και των 1000 ατόµων υδρογόνου εκπέµπονται συνολικά 
1250 φωτόνια.  

Με κριτήριο την ενέργεια των εκπεµποµένων φωτονίων τα κατατάσσουµε σε κατηγορίες. 
Πόσα φωτόνια αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία;  

Μονάδες 8  
ε. Πόση είναι η συνολική ενέργεια των εκπεµποµένων φωτονίων;  

Μονάδες 4  
∆ίνεται η ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη κατάσταση Ε

1 
= - 13,6 eV 


