1

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006

Γ΄ ΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ 1Ο

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
06

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 ως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και
δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού µέσου έχει τιµή:
α. ίδια για όλες τις ακτινοβολίες που διέρχονται από αυτό.
β. που αυξάνεται µε την αύξηση του µήκους κύµατος λο στο κενό, της ακτινοβολίας που
προσπίπτει στο οπτικό µέσο.
γ. που µειώνεται µε την αύξηση του µήκους κύµατος λο στο κενό της ακτινοβολίας που
προσπίπτει στο οπτικό µέσο.
δ. που εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας κατά την είσοδο της στο
οπτικό µέσο.
Μονάδες 5
2. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr, όταν το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου
κινείται στις επιτρεπόµενες τροχιές:
α. η ολική του ενέργεια µειώνεται.
β. το µέτρο της ταχύτητάς του είναι ανάλογο της απόστασής του από τον πυρήνα.
γ. εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
δ. η στροφορµή του είναι κβαντωµένη.
Μονάδες 5

ÈÅ

3. Η ακτινοσκόπηση µελών του ανθρώπινου σώµατος µε ακτίνες Χ στηρίζεται στην
ιδιότητά τους να:
α. διαδίδονται στο κενό µε την ταχύτητα του φωτός.
β. έχουν πολύ µικρό µήκος κύµατος, συγκρίσιµο µε το µέγεθος του ατόµου.
γ. είναι αόρατες.
δ. απορροφούνται περισσότερο από χηµικά στοιχεία µε µεγάλο ατοµικό αριθµό απ’ ότι
από χηµικά στοιχεία µε µικρό ατοµικό αριθµό.
Μονάδες 5
4. Όταν σ’ ένα αέριο πέσει λευκό φως, τότε:
α. το αέριο απορροφά από το λευκό φως µόνο τις ακτινοβολίες µε µήκος κύµατος
µεγαλύτερο από 600 nm.
β. το αέριο απορροφά όλες τις ακτινοβολίες του λευκού φωτός.
γ. το αέριο απορροφά από το λευκό φως µόνο ορισµένες ακτινοβολίες που είναι
χαρακτηριστικές για το αέριο αυτό.
δ. το αέριο δεν απορροφά καµία από τις ακτινοβολίες του λευκού φωτός.
Μονάδες 5
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5. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και
δίπλα σε κάθε γράµµα, το γράµµα Σ για τη σωστή πρόταση και το γράµµα Λ για τη
λανθασµένη.
α. Η γωνία εκτροπής κάθε χρώµατος, όταν αυτό διέρχεται από οπτικό µέσο, εξαρτάται
από το µήκος κύµατος του χρώµατος.
β. Οι υπέρυθρες ακτίνες έχουν µικρότερο µήκος κύµατος από τις ερυθρές.
γ. Το ραδιενεργό ιώδιο χρησιµοποιείται για τη µελέτη της λειτουργίας του θυρεοειδή
αδένα.
δ. Σε µία αλυσιδωτή αντίδραση τα νετρόνια που αποδεσµεύονται κατά τη σχάση ενός
πυρήνα προκαλούν διακοπή της αντίδρασης.
ε. Οι λαµπτήρες φθορισµού έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτή των λαµπτήρων
πυρακτώσεως.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2Ο

Το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη κατάσταση έχει ενέργεια
-13,6 eV. Η µετάβαση του ηλεκτρονίου στην πρώτη διεγερµένη κατάσταση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί:
α. αν στο άτοµο πέσει φωτόνιο µε ενέργεια 13 eV
β. αν το άτοµο συγκρουστεί µε ένα άλλο ηλεκτρόνιο που έχει κινητική ενέργεια
12eV.
Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8

Β.

∆ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β, µε µήκη κύµατος λοΑ και λοΒ (λοΑ > λοΒ),
διαδίδονται στο κενό. Οι ακτινοβολίες προσπίπτουν κάθετα στην επιφάνεια ισοπαχούς
πλακιδίου από χαλαζία πάχους d και το διαπερνούν.
α. Ο χαλαζίας εµφανίζει µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης για την ακτινοβολία Α.
β. Ο χρόνος διέλευσης της ακτινοβολίας Α µέσα από το πλακίδιο είναι µικρότερος
από αυτόν της ακτινοβολίας Β.
Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8

Γ.

Ο πυρήνας ενός στοιχείου Χ µεταστοιχειώνεται, µε διάσπαση α, προς ένα θυγατρικό
πυρήνα Χ1, ο οποίος στην συνέπεια µεταστοιχειώνεται, µε εκποµπή β-, σε άλλο
θυγατρικό πυρήνα Χ2. Εάν ο πυρήνας του στοιχείου Χ µεταστοιχειωθεί πρώτα, µε
διάσπαση β- , προς ένα θυγατρικό πυρήνα Χ3 και στην συνέχεια ο πυρήνας Χ3
µεταστοιχειωθεί, µε διάσπαση α, προς ένα άλλο θυγατρικό πυρήνα Χ4 , τότε:
α. Ο ατοµικός αριθµός του Χ είναι ίσος µε το ατοµικό αριθµό του Χ3.
β. Ο µαζικός αριθµός του Χ είναι ίδιος µε το µαζικό αριθµό του Χ3.
γ.
Τα ισότοπα Χ2 και Χ4 είναι ίδια.
Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 9
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Α.
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ΘΕΜΑ 3Ο
Σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα συµβαίνει η παρακάτω σχάση:
1
144
88
50
1
0 n + 56 Βα → 36 Κr + 20 Cα + 7 0 n .

β.
γ.

Να υπολογίσετε την ενέργεια που εκλύεται κατά τη σχάση αυτή.

Μονάδες 8
Αν ο αντιδραστήρας παράγει ενέργεια ίση µε 93,1 ⋅10 ΜeV, να υπολογίσετε τον
αριθµό των πυρήνων που διασπάστηκαν.
Μονάδες 7
Να υπολογίσετε την ενέργεια που εκλύεται κατά τη σχάση 432g Bα.
Μονάδες 10
6
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α.

∆ίνεται : 1 u = 931 MeV/c2, Μr (Bα) = 144.10-3 Kg/mole, NΑ = 6 ⋅1023 άτοµα/mole, οι
πυρηνικές µάζες ΜΒα=144,005u , ΜKr=88u , ΜCa=50u και mn =1u.

ΘΕΜΑ 4Ο

∆ίνονται οι τέσσερις πρώτες ενεργειακές στάθµες υποθετικού ατόµου:
Ε1 = -10 eV, Ε2 = - 6 eV, E3 = - 3 eV, E4 = - 1 eV
A. α.
Να σχεδιάσετε το ενεργειακό διάγραµµα των ενεργειακών σταθµών του
υποθετικού ατόµου.
Μονάδες 5
β.

Το άτοµο βοµβαρδίζεται µε ηλεκτρόνια που έχουν επιταχυνθεί από τάση:
1) 3,8 V, 2) 9 V.
α.
Να εξετάσετε τι θα συµβεί σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
Μονάδες 5
β.

Αν το άτοµο µετά τη σύγκρουση του µε κάποιο από τα παραπάνω e- διεγερθεί
στην ανώτερη δυνατή ενεργειακή στάθµη να υπολογίσετε το µέγιστο µήκος
κύµατος της ακτινοβολίας που µπορεί να εκπέµπει κατά την αποδιέγερσή του.
Μονάδες 5

γ.

Ανήκει το παραπάνω µήκος
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος;

ÈÅ

Β.

Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που εκπέµπεται κατά τη
µετάβαση ηλεκτρονίου από τη στάθµη E3 στη στάθµη Ε2.
Μονάδες 5

∆ίνονται:

h=

κύµατος

στην

20
.10-34 j.s η σταθερά του Planck
3

ορατή

c = 3.108 m/s η ταχύτητα του φωτός στο κενό
1 eV = 1,6.10-19 j
hc = 1243 eV.nm

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Μονάδες 5

