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1. Η υπέρυθρη ακτινοβολία 

α. συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον. 

β. προκαλεί φωσφορισμό. 

γ. διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα. 

δ. έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη. 

 

2. Δύο φωτόνια έχουν συχνότητες f1 και f2. Χαρακτηρίστε τις επόμενες προτάσεις:          

α) Το φωτόνιο με τη μεγάλη συχνότητα έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος    Σ  Λ 

β) Το φωτόνιο με τη μεγάλη συχνότητα έχει μεγαλύτερη ενέργεια             Σ  Λ 

γ) Το φωτόνιο με τη μεγάλη συχνότητα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα            Σ  Λ 

δ) Ο Thomson πρότεινε το λεγόμενο πλανητικό μοντέλο για το άτομο.      Σ  Λ  

 

3. Οι ορατές ακτινοβολίες έχουν μήκη κύματος από 400nm έως 700nm. Οι συχνότητες των 

ορατών ακτινοβολιών μεταξύ ποιών ορίων κυμαίνονται;  Δίνεται c=3108m/s, 1nm=10-9m 

Απ. c=λ.f
c

f 


......... 

4. Όταν το φως διαθλάται προς δεύτερο οπτικό μέσο: 

Α: Δεν αλλάζει η ταχύτητα διάδοσής του 

Β: Η ταχύτητά του εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης του οπτικού μέσου 

Γ: Αλλάζει η συχνότητά του 

Δ: Αλλάζει το μήκος κύματός του 

Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λάθος 

 

5. Χωρίς χρήση υπολογιστή συμπληρώστε τον πίνακα με τα μήκη κύματος και τις ταχύτητες του 

φωτός που αντιστοιχούν στα οπτικά μέσα, των οποίων δίνονται οι δείκτες διάθλασης. 

1,5.108m/s 2.108m/s 400nm  300nm 

 

Δείκτης Διάθλασης Ταχύτητα Μήκος κύματος 

n1=1,5   

n2=2   

Απ. 

Δείκτης Διάθλασης Ταχύτητα Μήκος κύματος 

n1=1,5 2.108m/s 400nm  

n2=2 1,5.108m/s 300nm 

 

6.  Ο δείκτης διάθλασης του χαλαζία είναι 1,544. Η ταχύτητα του φωτός στο χαλαζία σε σύγκριση 

με την ταχύτητά του στο κενό είναι: 

α. μεγαλύτερη 

β. ίση  

γ. μικρότερη 

δ. δεν δίνονται επαρκή στοιχεία για να απαντηθεί το ερώτημα. 

 

7. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με αυτά της δεξιάς: 

1. Υπεριώδης ακτινοβολία a. Προκαλεί αμαύρωση των φωτογραφικών 

πλακών 

 b. Διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα 

2. Υπέρυθρη ακτινοβολία c. Χρησιμοποιείται στην Ιατρική για την πλήρη 

αποστείρωση διαφόρων εργαλείων 

 d. Απορροφάτε επιλεκτικά από διάφορα σώματα 

και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας τους 

Απ. [1-α και c], [2-d και b] 
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8. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις ερωτήσεις: 

1. Τη θεωρία των κβάντα την εισήγαγε: 

a. Ο Maxwell   

b. Hertz 

c. Planck  

d. Einstein 

 

2. Η ταχύτητα του φωτός: 

a. Είναι πάντα 3.108 m/s 

b. Είναι η ίδια σε όλα τα οπτικά μέσα 

c. Είναι σταθερή, όσο το φως διαδίδεται στο ίδιο οπτικό μέσο 

d. Εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς 

 

3. Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr, στο άτομο του υδρογόνου: 

a. το ηλεκτρόνιο κινείται σε κυκλική τροχιά εκπέμποντας φωτόνια με συχνότητα ίση με τη 

συχνότητα περιστροφής του. 

b. το ηλεκτρόνιο εκπέμπει ή απορροφά φωτόνια όταν μεταπηδά από μια επιτρεπόμενη 

τροχιά σε μια άλλη 

c. στη θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση, η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι μηδέν 

d. στη διέγερση με κρούση, το άτομο του υδρογόνου απορροφά πάντοτε όλη την ενέργεια 

του σωματιδίου – βλήματος. 

      

9. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις μονάδες από τη στήλη Α και δίπλα το φυσικό μέγεθος από τη 

στήλη Β που μετράται με την αντίστοιχη μονάδα. 

 

Α Β 

1. nm i.  Ενέργεια 

2. eV ii. μήκος κύματος  ορατού φωτός 

3. m/s iii. συχνότητα 

4. Hz iv. δείκτης διάθλασης 

 v. ταχύτητα 

 

Απ.1-ii, 2-i, 3-v, 4-iii 

 

10. Η ακτίνα του διπλανού σχήματος πέφτει στην μία πλευρά 

γυάλινου πρίσματος. Να σχεδιάσετε με προσοχή την 

πορεία της ακτίνας μέχρι την έξοδο της από το πρίσμα. 

 

 

 

11. Δυο παράλληλες ακτίνες μονοχρωματικού φωτός (Α) και 

(Β) προσπίπτουν σε πρίσμα και εκτρέπονται, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Ποια ακτίνα φωτός έχει το μεγαλύτερο μήκος 

κύματος; 

α. Η ακτίνα Α. 

β. Η ακτίνα Β. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 

Ακτίνα 
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12. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η πορεία μιας 

μονοχρωματικής ακτίνας από το μέσο 1 στο μέσο 2. Ποιο 

από τα μέσα 1 και 2 είναι οπτικά πυκνότερο. 

α. το μέσο 1 

β. το μέσο 2  
Μέσο 1 

Μέσο 2 


