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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 Οι ακτίνες Χ διαδίδονται στο κενό µε ταχύτητα 

α. µικρότερη της ταχύτητας του φωτός στο κενό .

β. ίση µε την ταχύτητα του φωτός στο κενό .

γ. ίση µε την ταχύτητα πρόσπτωσης των
ηλεκτρονίων στην άνοδο της συσκευής που
τις παράγει .

δ. που εξαρτάται από το υλικό της ανόδου .

Μονάδες 5

1.2 Για το γυαλί ο δείκτης διάθλασης µπορεί να
είναι 

α. 0 . β. 1 . γ. 1,5 . δ. 0,9 .

Μονάδες 5
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1.3 Κατά την εκποµπή ακτινοβολίας γ
α. αλλάζει το Ζ του πυρήνα .
β. αλλάζει το Α του πυρήνα .
γ. αλλάζει το Ζ αλλά παραµένει σταθερό το Α

του πυρήνα .
δ. δεν αλλάζει ούτε το Ζ ούτε το Α του

πυρήνα .
Μονάδες 5

1.4 Τα φάσµατα απορρόφησης ή εκποµπής των
αερίων 

α. είναι γραµµικά .

β. είναι συνεχή .

γ. είναι σύνθετα .

δ. είναι τα ίδια για όλα τα αέρια .

Μονάδες 5

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε
µιας απ ’ τις προτάσεις που ακολουθούν και
ακριβώς δίπλα του το γράµµα Σ αν η πρόταση
αυτή είναι σωστή ή το γράµµα Λ, αν είναι
λανθασµένη .
α . Ο δείκτης διάθλασης έχει µονάδα µέτρησης το

1nm.

β. Η θεµελιώδης εξίσωση της κυµατικής είναι
c=λ/f.

γ. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr για το
άτοµο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιό του
µπορεί να κινείται µόνο σε ορισµένες τροχιές .

δ. Τα σωµατίδια γ είναι ταχέως κινούµενα
ηλεκτρόνια .
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ε. Κατά τον Maxwell το φως είναι εγκάρσια
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο 

Για τις προτάσεις 2.1.Α, 2.1.Γ, 2.2.Α και 2.2.Γ να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της κάθε
πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στο
σωστό συµπλήρωµά της .
2.1 ∆ύο ακτίνες φωτός, µια κόκκινη και µια ιώδης,

όταν διαδίδονται στο κενό έχουν µήκη κύµατος
λ01=700 nm και λ02=400 nm αντίστοιχα . Η κόκκινη
ακτίνα φωτός εισέρχεται σε οπτικό µέσο µε

δείκτη διάθλασης n=
4
7 .

2.1.Α. Το µήκος κύµατος αυτής της ακτίνας µέσα στο
οπτικό µέσο θα είναι

α. 700 nm. β. 400 nm. γ. 500 nm.

Μονάδες 2

2.1.Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 4

2.1.Γ. Το χρώµα αυτής της ακτίνας µέσα στο
οπτικό µέσο θα είναι

α. κόκκινο . β. ιώδες . γ. λευκό .

Μονάδες 2

2.1.∆. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 4
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2.2 Ένας πυρήνας XA
Z  διασπάται και εκπέµπει ένα

σωµάτιο α . Ο πυρήνας που προκύπτει υφίσταται
δύο διαδοχικές διασπάσεις β˘  

.

2.2.Α. Ο τελικός πυρήνας που προκύπτει έχει
µαζικό αριθµό

α. Α . β. Α˘4. γ. Α+4.

Μονάδες 2

2.2.Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 4

2.2.Γ. Ο τελικός πυρήνας

α. είναι ισότοπος του αρχικού .

β. έχει ατοµικό αριθµό µεγαλύτερο του Ζ .

γ. έχει ατοµικό αριθµό µικρότερο του Ζ .

Μονάδες 2

2.2.∆. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο

α. Κατά την αποδιέγερση ατόµου υδρογόνου
εκπέµπεται στο κενό φωτόνιο που έχει ενέργεια
10,2 eV. Σε ποια διεγερµένη κατάσταση βρισκόταν
το άτοµο του υδρογόνου πριν αποδιεγερθεί ; 

Μονάδες 7

β. Το φωτόνιο αυτό εισέρχεται σε οπτικό µέσο,

οπότε το µήκος κύµατός του γίνεται λ=
3
2  λ0 , όπου

λ0 το µήκος κύµατός του στο κενό . Να
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υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης του οπτικού
µέσου .

Μονάδες 6

γ. Μετά την έξοδό του από το οπτικό µέσο, το
φωτόνιο αυτό διαδίδεται στο κενό . Πόση είναι
τότε η ταχύτητά του ; 

Μονάδες 5
δ. Το φωτόνιο αυτό προσπίπτει σ ’ ένα άτοµο

υδρογόνου που βρίσκεται στη θεµελιώδη του
κατάσταση . Να δικαιολογήσετε αν είναι δυνατόν
να διεγερθεί αυτό το άτοµο του υδρογόνου και αν
ναι, σε ποια διεγερµένη κατάσταση θα βρεθεί .

Μονάδες 7

∆ίνονται : Ε1= ˘13,6 eV,

ταχύτητα του φωτός στο κενό  c=3·108 m/s .

ΘΕΜΑ 4ο

Ραδιενεργό υλικό, µε χρόνο ηµιζωής Τ1/2=69,3 s, τη
χρονική στιγµή t0=0 αποτελείται από Ν0=1020 πυρήνες
και περιβάλλεται από µεταλλικό σφαιρικό φλοιό .
Κατά τη διάσπαση του υλικού εκπέµπονται ηλεκτρόνια
που το καθένα έχει ενέργεια Ε=1,98·10-13 J τα οποία
προσπίπτουν στο φλοιό κι έτσι παράγεται ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία. 

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά διάσπασης λ του
ραδιενεργού υλικού .

Μονάδες 6

β. Πόσοι πυρήνες έχουν διασπασθεί στο στοιχειώδες
χρονικό διάστηµα ∆t=0,1 s αµέσως µετά τη χρονική
στιγµή t0;

Μονάδες 7
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γ. Μετά από χρόνο 2Τ1/2 θα έχουν διασπασθεί όλοι οι
πυρήνες ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε το ελάχιστο µήκος κύµατος της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται
από την πρόσπτωση των ηλεκτρονίων στο
µεταλλικό φλοιό .

Μονάδες 6
∆ίνονται : h=6,6·10-34J·s

c=3·108m/s

ln2=0,693

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους)
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


