
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Αντικείμενο: Κεφ. 1 & Κεφ.2 (Εκτός ακτίνες Χ)  
Χρόνος Εξέτασης: 3 Ώρες 
  

Θέμα 1ο 
  
α.  Από τις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε ποιες είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). 
     Όταν μονοχρωματικό φως διαδίδεται σε δύο διαφορετικά υλικά μέσα, τότε: 
   i.  Το μήκος κύματος του έχει μικρότερη τιμή στο οπτικά αραιότερο μέσο. 
   ii. Το μήκος κύματος του έχει μικρότερη τιμή στο οπτικά πυκνότερο μέσο. 
   iii. Η συχνότητα του είναι μικρότερη στο οπτικά αραιότερο μέσο. 
   iv. Η συχνότητα του είναι μικρότερη στο οπτικά πυκνότερο μέσο. 

                                                                                                       Μονάδες 3 
  

 β. Ποιες από της παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 
      Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου, π.χ γυαλιού: 
    i. Έχει την ίδια τιμή για οποιοδήποτε χρώμα διαδίδεται σ΄ αυτό. 
    ii. Έχει διαφορετική τιμή για κάθε χρώμα. 
    iii. Αυξάνεται όταν αυξάνεται το μήκος κύματος του χρώματος που διαδίδεται σ΄αυτό. 
    iv. Είναι μικρός για το ιώδες και λίγο μεγαλύτερος για το ερυθρό χρώμα. 

                                                                                                          Μονάδες 3 
  
γ.  Ποια από της παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 
      Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου είναι πάντα αρνητική. 
      Τι σημαίνει αυτό; 
       i.  Ότι δεν υπάρχει θετική ενέργεια στη φύση; 
      ii. Ότι για την απομάκρυνση του ηλεκτρονίου από το άτομο του υδρογόνου 
απαιτείται προσφορά ενέργειας; 
      iii. Ότι καθώς το ηλεκτρόνιο επιταχύνεται παίρνουμε ενέργεια; 
      iv. Ότι το ηλεκτρόνιο έχει πάντα αρνητική ενέργεια; 

                                                                                                                              
Μονάδες 3 

  
δ.  Ποια από της παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 
     Όταν το λευκό φώς διέρχεται μέσα από αέριο ατόμων υδρογόνου, τότε:  
    i. Παθαίνει ολική απορρόφηση. 
    ii. Παθαίνει μερική απορρόφηση. 
    iii. Απορροφώνται ακτινοβολίες με μήκη κύματος από κάποια τιμή και πάνω. 
    iv.  Απορροφώνται ακτινοβολίες που αντιστοιχούν σε ορισμένα μόνο μήκη κύματος. 

                                                                                                        Μονάδες 3 
  
ε.  Για να ερμηνεύσει ο Rutherford τις πειραματικές παρατηρήσεις του πρότεινε ένα 
πρότυπο   σύμφωνα με το οποίο: 
      
     i. Το άτομο αποτελείται από μια πολύ μικρή περιοχή στην οποία είναι 
συγκεντρωμένο όλο το  ............... .................  και σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου. 
  
   ii. Ο πυρήνας περιβάλλεται από .................. τα ..................... πρέπει να κινούνται 
γύρω από τον πυρήνα σε ............... τροχιές, όπως οι ......................... γύρω από 

 

 



τον ......................, γιατί αν ήταν ακίνητα, θα ................. πάνω στον  ................... 
εξαιτίας της ................ έλξης που δέχονται απ΄ αυτόν.   

                                                                                                   Μονάδες 4 
  
στ. i. Η γωνία εκτροπής κάθε χρώματος, όταν αυτό διέρχεται από πρίσμα, εξαρτάται 
από το   ................ ................. του χρώματος. Όσο ................... είναι το ................ 
............, τόσο ......................  είναι η γωνία εκτροπής. 
       
  
    ii.  Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία του Planck, από τα άτομα δεν εκπέμπονται 
συνεχώς κύματα, αλλά, ..................., καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από 
συγκεκριμένη ......................... και έχει συγκεκριμένη ποσότητα .................. που δίνεται 
από τη σχέση ....... = ..........  ........... 

                                                                                                Μονάδες 3 
  
ζ.  Nα αναφέρεται τις ιδιότητες: 
   i. της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
   ii. της υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

                                                                                                    Μονάδες 3 
  
η.  Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης I με τα στοιχεία της στήλης ΙΙ.  

Μονάδες 3 

Θέμα 2ο 
  
α.  Να εξηγήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος. 
   i.   Όλα τα φωτόνια του ορατού φωτός έχουν την ίδια ενέργεια. 
   ii.  Όταν το φώς διαπερνά τη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων, αλλάζει 
συχνότητα. 
  iii. Σύμφωνα με το πρότυπο του Rutherford, τα άτομα των αερίων έπρεπε να 
εκπέμπουν συνεχές   φάσμα. 
  iv. Όταν το διεγερμένο άτομο του υδρογόνου επανέρχεται από την κατάσταση n =  3 
στην κατάσταση n = 1, εκπέμπει ένα φωτόνιο. 

                                                                                                                              
Μονάδες 6 

  
 β. Να γραφούν οι παρακάτω εξισώσεις: 
  i)  Ολική ενέργεια ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου. 
  ii. Επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας στο άτομο του υδρογόνου. 
  iii. Θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής. 
  iv. Ενέργεια φωτονίου. 
  v. Εξάρτηση δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος.  

                                                                                                                                   
Mονάδες  6 

  
  γ. Ποια από τις παρακάτω  προτάσεις είναι σωστή; Εξηγήστε. 

-Στήλη I Στήλη II 

1. διέγερση. α. Εκπομπή ενέργειας  

2. αποδιέγερση. 
β. Απορρόφηση ενέργειας με ταυτόχρονη 
απομάκρυνση ηλεκτρονίου από το άτομο. 

3. Ιονισμός. γ. Απορρόφηση ενέργειας χωρίς 
απομάκρυνση ηλεκτρονίου από το άτομο. 

 
δ. Αύξηση μόνο της κινητικής ενέργειας του 
ατόμου λόγω μεταφοράς. 



   i.  H αλλαγή κατεύθυνσης μιας φωτεινής δέσμης, όταν αυτή διέρχεται από πρίσμα, 
ονομάζεται διασκεδασμός. 
  ii. Το λευκό φώς έχει συγκεκριμένο μήκος κύματος. 
  iii. Το λευκό φως αναλύεται σε έξι διαφορετικά βασικά χρώματα. 
  iv. Τα ουράνιο τόξο είναι αποτέλεσμα της ανάκλασης του ηλιακού φωτός στις 
σταγόνες της βροχής και στα σύννεφα. 

                                                                                                   Μονάδες 6 
  

δ. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών ενός 
υποθετικού ατόμου. 

                         
    Σημειώστε το σωστό κάθε ομάδας. (Σε κάθε ομάδα υπάρχει μόνο ένα σωστό). 
   i. Το άτομο μπορεί να απορροφήσει φωτόνια ενέργειας: 
       α) 1 eV ή 5 eV.            γ) 1 eV ή 2 eV ή 3 eV. 
       γ) 1 eV ή 3 eV.            δ) -1 eV ή -2 eV ή -3 eV. 
  
  ii. Το άτομο μπορεί να εκπέμψει φωτόνια ενέργειας: 
       α) 1 eV ή 3eV        γ) 1 eV ή 2 eV ή  3eV 
       β) 1 eV ή 2 eV       δ) οποιασδήποτε. 
  
 iii. Ένα ηλεκτρόνιο κινητικής ενέργειας 5 eV συγκρούεται μ΄   αυτό το άτομο και το 
διεγείρει. Μετά την κρούση η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι: 
       α) 4 eV ή 2 eV                    γ)  5 eV  
       β) μεγαλύτερη από 5 eV    δ) δεν μπορεί να βρεθεί. 

                                                                                        Μονάδες 7  
   
Θέμα 3ο 
 Ας υποθέσουμε πως το μαύρισμα του δέρματος προκαλείται από υπεριώδη 
ακτινοβολία συχνότητας 1,51·1016 Ηz και ότι το δέρμα βομβαρδίζεται συνεχώς με 104 
φωτόνια/sec ανά μονάδα επιφάνειας. Αν υποθέσουμε ότι το δέρμα απορροφά το 20% 
της ενέργειας των φωτονίων που δέχεται και ότι η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να 
δεχτεί το δέρμα ώστε να μην προκληθεί έγκαυμα είναι 3,6·10-11 J ανά μονάδα 
επιφάνειας, να υπολογίσετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια της ηλιοθεραπείας. 
Δίνεται η σταθερή του Planck 6,63·10-34 Js 

                                                                                                    Μονάδες 25 
  

Θέμα 4ο  
Ένα άτομο υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση έχει ενέργεια Ε1 = -13,6 eV. 

α) Πόση τουλάχιστον ταχύτητα πρέπει να έχει ένα νετρόνιο (μάζα νετρονίου mn = 

1,675·10-27 Kgr) για να προκαλέσει ιονισμό του ατόμου του υδρογόνου. 

β) Ποιο είναι το μέγιστο μήκος κύματος ενός φωτονίου, που πρέπει να απορροφήσει το 
άτομο του υδρογόνου, ώστε να ιονιστεί; 
      Δίνονται: σταθερή του Planck 6,63·10-34 J s,  c = 3·108 m/s,  |e| = 1,6·10-19 C. 

                                                                                                             Μονάδες 25 
  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
  




