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ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
ΤΑΞΗ Γ΄
ΘΕΜΑ 1ο.
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 σχετίζονται µε την κυµατική φύση του φωτός.
δ. δεν ερµηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο.
2) Οι ακτίνες Χ
α. έχουν φάσµα που είναι µόνο συνεχές.
β. έχουν φάσµα που είναι µόνο γραµµικό.
γ. δεν προκαλούν βλάβες στους οργανισµούς.
δ. παράγονται όταν ηλεκτρόνια µεγάλης ταχύτητας προσπίπτουν σε µεταλλικό στόχο.
3) Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford για το άτοµο του υδρογόνου
α. το φάσµα εκποµπής του υδρογόνου είναι γραµµικό,
β. το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται σε καθορισµένες τροχιές γύρω από τον πυρήνα,
γ. το ηλεκτρόνιο εκπέµπει συνεχώς ακτινοβολία κατά την περιφορά του γύρω από τον πυρήνα.
δ. το άτοµο εκπέµπει ακτινοβολία, µόνο όταν το ηλεκτρόνιο µεταπηδήσει από µια επιτρεπόµενη
τροχιά σε άλλη µικρότερης ενέργειας.
4) Σε ένα φασµατοσκόπιο βλέπουµε τις εξής έγχρωµες γραµµές.
Το απεικονιζόµενο φάσµα είναι:
α. γραµµικό απορρόφησης.
β. γραµµικό εκποµπής.
γ. συνεχές εκποµπής.
δ. συνεχές απορρόφησης.
5) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις
i) Η εξάρτηση της ταχύτητας του φωτός και του δείκτη διάθλασης από το µήκος κύµατος ονοµάζεται διασκεδασµός
ii) Η µετάβαση ενός ηλεκτρονίου του ατόµου από µια τροχιά χαµηλής ενέργειας σε άλλη υψηλότερης ενέργειας ονοµάζεται αποδιέγερση του ατόµου.
iii) Η διαδικασία κατά την οποία ένας πυρήνας µετατρέπεται σε έναν άλλο διαφορετικού στοιχείου ονοµάζεται µεταστοιχείωση.
iv) Τα φωτόνια που εκπέµπονται κατά τις αποδιεγέρσεις πυρήνων ονοµάζονται ακτίνες ή σωµατίδια γ και έχουν πολύ χαµηλές ενέργειες σε σχέση µε τις ενέργειες των φωτονίων του ορατού
φωτός.
v) Η διέγερση ενός ατόµου υδρογόνου µπορεί να γίνει είτε µε κρούση είτε µε απορρόφηση ηλεκτρονίου.
Μονάδες 5×5=25
ΘΕΜΑ 2ο.
1) Μονοχρωµατικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε
δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Οι δείκτες διάθλασης των δύο υλικών είναι n1 και n2 µε
n1 >n2. Aν t1 και t2 είναι οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε:
α. t1 = t2.
β. t1 > t2.
γ. t1 < t2.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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X διασπάται και εκπέµπει ένα σωµάτιο α. Ο πυρήνας που προκύπτει υφίσταται
2) Ένας πυρήνας Α
Ζ

-

δύο διαδοχικές διασπάσεις β .
i) Ο τελικός πυρήνας που προκύπτει έχει µαζικό αριθµό
α. Α.
β. Α-4.
γ. Α+4.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Ο τελικός πυρήνας
α. είναι ισότοπος του αρχικού.
β. έχει ατοµικό αριθµό µεγαλύτερο του Ζ.
γ. έχει ατοµικό αριθµό µικρότερο του Ζ.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες

10+8+7=25

ο

ΘΕΜΑ 3 :
Το ραδόνιο ( 222
86 Rn ) είναι ραδιενεργός πυρήνας που διασπάται µε εκποµπή σωµατίου α και σχηµατίζει πολώνιο (Po).
α. Να γράψετε την αντίδραση της διάσπασης αυτής.
β. Αν ο χρόνος ηµιζωής του ραδονίου είναι 3,5⋅105 s, να βρείτε τη σταθερά διάσπασης του ραδονίου.
γ. Αν τη χρονική στιγµή t0=0, έχουµε σε ένα ραδιενεργό δείγµα, 5760 διασπάσεις ανά λεπτό, να
βρείτε τον αριθµό των πυρήνων του ραδονίου που περιέχει το δείγµα.
δ. Πόσα σωµάτια α εκπέµπονται από το παραπάνω δείγµα µέχρι τη χρονική στιγµή t1=14K105s;
∆ίνεται ℓn2 d 0,7.
Μονάδες 6+5+6+8=25
ΘΕΜΑ 4ο:
Ένα ηλεκτρόνιο (Α) το οποίο αρχικά είναι ακίνητο αφού επιταχυνθεί από ηλεκτρικό πεδίο διαφοράς
δυναµικού V1=12,5V συγκρούεται µε άτοµο υδρογόνου το οποίο αρχικά βρίσκεται στην θεµελιώδη
κατάστασή του µε ενέργεια E1= -13,6eV. Το άτοµο του υδρογόνου διεγείρεται στην ενεργειακή στάθµη µε n=3.
α. Πόση ενέργεια απορρόφησε το άτοµο του υδρογόνου κατά τη διέγερσή του;.
β. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου (Α) µετά την κρούση.
γ. Τι θα συµβεί αν στο άτοµο του υδρογόνου πέσει ένα φωτόνιο µε ενέργεια 12,5eV. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
δ. Να σχεδιάστε ένα διάγραµµα ενεργειακών σταθµών που να εµφανίζονται όλες οι δυνατές µεταβάσεις του ηλεκτρονίου από τη διεγερµένη κατάσταση στη θεµελιώδη κατάσταση.
∆ίνονται: Το φορτίο του ηλεκτρονίου |e| =1,6L10-19 C, h=6,6L10-34JLs, c=3·108m/s
Μονάδες 8+5+7+5=25
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