
 

 

 
ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 
Α1. α. Η ενέργεια ιονισμού ενός ατόμου είναι μικρότερη από την ενέργεια διέγερσης  
       β. Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι h∙λ , όπου λ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας  
       γ. Ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε διεγερμένη ενεργειακά στάθμη ακτινοβολεί συνεχώς ενέργεια  
       δ. Η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου είναι η κατάσταση στην οποία το    
            ηλεκτρόνιο βρίσκεται στη χαμηλότερη δυνατή ενεργειακή στάθμη. 
 
Α2. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι τοποθετημένες με    
        σειρά αυξανόμενης ενέργειας; 
        α. υπεριώδης, ορατό φως, υπέρυθρη.  
        β. ακτίνες Χ, υπεριώδης, υπέρυθρη.  
        γ. ραδιοκύματα, υπέρυθρη, υπεριώδης.  
       δ. ορατό φως, υπεριώδης, υπέρυθρη. 
 
Α3. Η αντίδραση    222Rn* → 222Rn   + γ   περιγράφει: 
                                86                     86 

      α.  διέγερση του πυρήνα  222Rn*       β.   αποδιέγερση του πυρήνα  222Rn*      
                                                       86                                                                                               86 

          γ.  διάσπαση α                                   δ.   διάσπαση β- 

                                                         

 
Α4. Οι ακτίνες Χ είναι ( ως προς την φύση τους) 
         α.  αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκη κύματος πολύ μικρότερα από τα μήκη κύματος των       
              ακτινοβολιών του ορατού φάσματος       
         β.  ηλεκτρόνια που κινούνται από την κάθοδο προς την άνοδο 
         γ.  ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια              
        δ.  αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα μικρότερη των ακτινοβολιών του ορατού φάσματος 
 
Α5. Στο πρότυπο του Bohr(Μπόρ) το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση όταν: 
       α. το ηλεκτρόνιό  του είναι ακίνητο       
       β. η δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου  του έχει την μικρότερη δυνατή τιμή   
       γ. η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου του έχει την μικρότερη δυνατή τιμή   
       δ. ο κύριος κβαντικός αριθμός ισούται με μηδέν. 
     

                                                                                                                                 ( 5+5+5+5+5 =μονάδες 25) 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Κατά την διάρκεια ενός μαθήματος Φυσική Γενικής Παιδείας, ένας μαθητής εξέφρασε την άποψη ότι  
     «Τα μήκη κύματος των φωτονίων που απορροφούν τα άτομα που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση είναι   
      ίσα ή μικρότερα από τα μήκη κύματος των φωτονίων που εκπέμπουν κατά την αποδιέγερσή τους ». 
       Συμφωνείτε με την άποψη του μαθητή.  (μονάδες 2) 
      Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.     (μονάδες 6) 
                                                                                                                                       ( 2+6=μονάδες 8) 
 
 
Β2. 1.Να αντιστοιχίσετε σωστά τα σωματίδια που υπάρχουν στη ΣΤΗΛΗ Α με  τα αποτελέσματα που θα επιφέρει    
      στους πυρήνες η εκπομπή τους, ΣΤΗΛΗ Β . 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Σωματίδιο  α α. Δεν μεταβάλλεται ούτε ο Α ούτε ο Ζ 

                 2. Σωματίδιο  β     β. Μεταβάλλεται και ο Α και ο Ζ 

3.  Σωματίδιο γ     γ. Μεταβάλλεται μόνο ο Ζ 

                                                                          (μονάδες 3) 
         
2. Να αντιστοιχίσετε σωστά τα είδη της ραδιενέργειας ( ΣΤΗΛΗ Δ ) με τα σωματίδια της ΣΤΗΛΗΣ Ε. 

ΣΤΗΛΗ Δ ΣΤΗΛΗ Ε 

1. ακτινοβολία α α. φωτόνια 

2. ακτινοβολία β+ β. ποζιτρόνια  

3. ακτινοβολία β- 

                γ. πυρήνες ηλίου   

4. ακτινοβολία γ δ. ηλεκτρόνια 

                                                                           (μονάδες 4)  
                                                                                                                               (3+4 =μονάδες 7) 
 
 
 
Β3. Το μήκος κύματος του φωτονίου που εκπέμπεται από την αποδιέγερση ενός υδρογονοειδούς ατόμου από την 
ενεργειακή στάθμη η=4 στην ενεργειακή στάθμη η=1, δίνεται από τη σχέση: 

 
 
 
 
 
 
 
Να επιλέξτε την σωστή απάντηση.        ( μονάδες 3) 
                                                                                                                                           
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ( μονάδες 7) 

                                                                                                                      (3+7 =  μονάδες 10) 
                                                    
                                                                                                                                                 ( 8+7 +10 = μονάδες 25)  
 
 
                                                                            



 

 

                                                                                                                
 

ΘΕΜΑ Γ 

Δέσμη φωτός, που διαδίδεται στο κενό, αποτελείται από δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες: την ιώδη με μήκος κύ-

ματος λοι = 400 nm και την ερυθρά με μήκος κύματος λοε =700 nm. 
Η δέσμη φωτός εισέρχεται σε γυαλί. Το γυαλί εμφανίζει για την ιώδη ακτινοβολία δείκτη διάθλασης nι 

 
και για την ερυθρά ακτινοβολία δείκτη διάθλασης nε με λόγο nι / nε=8 / 7 

Το μήκος κύματος της ιώδους ακτινοβολίας στο γυαλί είναι λι =200 nm. 
α. Να υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού  για την ιώδη ακτινοβολία  nι .                                  (μονάδες 7) 

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

    ιώδους  ακτινοβολίας στο κενό  λοι .                                                                                             (μονάδες 10) 

γ. Παρατηρείται αλλαγή του χρώματος της ερυθράς ακτινοβολίας κατά τη διάδοσή της μέσα στο γυαλί; (μονάδες  2)    

   Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                              (μονάδες 6 ) 

                                                                                                                                              ( 7+10+2+6 =μονάδες 25) 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση (η=1) , όπου έχει ενέργεια 
E1 =-13,6 eV. Στο  διπλανό  σχήμα δίνεται το διάγραμμα των τεσσάρων πρώτων ενεργεια-
κών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου. 
α. Να υπολογίσετε την ενέργεια κάθε διεγερμένης κατάστασης (n=2, n=3, n=4 ) 
                                                                                                                        ( μονάδες 6)  
β. Ένα σωματίδιο με κινητική ενέργεια Κ1 = 13eV,συγκρούεται με το παραπάνω άτομο 
υδρογόνου . Το άτομο απορροφά τμήμα της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου και διεγείρεται στην ενεργειακή 
στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό η=3. Να υπολογίσετε την τελική κινητική ενέργεια του σωματιδίου. (Θεωρείστε 
αμελητέα την τελική κινητική ενέργεια του ατόμου). 
                                                                                                                                                    ( μονάδες 6) 
γ. Το διεγερμένο άτομο , μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα, επανέρχεται στη θεμελιώδη του κατάσταση.  
    Να μεταφέρετε το σχήμα των ενεργειακών σταθμών στην κόλλα σας και να σχεδιάσετε τις δυνατές μεταβάσεις του    
    ηλεκτρονίου από τη διεγερμένη κατάσταση στη θεμελιώδη κατάσταση.                                           ( μονάδες 6) 
δ. Σε μία από τις παραπάνω μεταβάσεις εκπέμπεται ακτινοβολία με το μικρότερο μήκος κύματος. 
    Να υπολογίσετε αυτό το μήκος κύματος.                                                                                         ( μονάδες 7) 
 
Δίνονται: η σταθερά του Planck h = 6,63 ∙ 10-34 J∙s, 1eV=1,6 ∙ 10-19 J, η ταχύτητα του φωτός στο κενό    
  c0 = 3 ∙ 108 m/s     και     6,63 ∙ 3   ≈1,03     
                                       12,09 ∙ 1,6  

                                                                                                                                           ( 6+6+6+7 =μονάδες 25) 
 


