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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 

 

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

ορατών ακτινοβολιών μεταξύ ποιών ορίων κυμαίνονται;  Δίνεται c=3 10
8
m/s, 1nm=10

-9
m 

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. 

1,5.10
8
m/s 2.10

8
m/s 400nm  300nm 

 

Δείκτης Διάθλασης Ταχύτητα Μήκος κύματος 

n1=1,5   

n2=2   

Απ. 

Δείκτης Διάθλασης Ταχύτητα Μήκος κύματος 

n1=1,5 2.10
8
m/s

 
400nm  

n2=2 1,5.10
8
m/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. Το διάγραμμα δείχνει τις ενεργειακές στάθμες του 

ατόμου του υδρογόνου και τα μήκη κύματος των 

αντιστοίχων φωτονίων που εκπέμπονται κατά τις 

αποδιεγέρσεις του.  

 Μεγαλύτερη συχνότητα έχει το φωτόνιο μήκους 

κύματος: 

α. λ1 

β. λ2 

γ. λ3 

δ. λ4. 
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8. 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. Απορροφάται επιλεκτικά από 

διάφορα σώματα και προκαλεί 

αύξηση της θερμοκρασίας τους 

Απ. [1-α και c], [2-d και b] 

 

9. Αντιστοιχήστε τους όρους της πρώτης στήλης με την κατάλληλη πρόταση της δεύτερης. 

Α. Θεμελιώδης κατάσταση  1. Ενέργεια ίση με μηδέν 

Β. Επιτρεπτή τροχιά   2. Κατάσταση ελάχιστης ενέργειας 

Γ. Ιονισμός    3. Μετάβαση σε τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας 

Δ. Διέγερση    4. Μετάβαση σε τροχιά μικρότερης ενέργειας 

Ε. Εκπομπή ακτινοβολίας  5. Στροφορμή πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π. 

     6. Στροφορμή πολλαπλάσιο της ποσότητας h.       

Απ. Α-2, Β-5, Γ-1, Δ-3, Β-4 

 

10.  Α. Πόσα διαφορετικά φωτόνια είναι δυνατόν να 

παραχθούν κατά την αποδιέγερση ενός 

ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου που 

βρίσκεται στην τέταρτη ενεργειακή στάθμη; 

Β. Ποιο από αυτά έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια και 

πιο τη μικρότερη; 

(Απ. μεγαλύτερη το Ε4-Ε1, μικρότερη το Ε4-Ε3) 

Γ. Ποιο από αυτά έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα; 

(Απ. Ε4-Ε1) 

Δ. ποιο από αυτά έχει το μεγαλύτερο μήκος 

κύματος;(Απ. το Ε4-Ε3) 

 

11.  

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 3.10
8
 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 

E1 

E2 

E4 

E3 

6 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΩΤΟΝΙΑ 
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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. 

     

4. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης, που αναφέρονται σένα σωλήνα 

παραγωγής ακτίνων – Χ, με τα στοιχεία της δεξιάς στήλης που αναφέρουν τις πιθανές 

μεταβολές στο φάσμα των ακτίνων – Χ που παράγονται από τον σωλήνα. 

 

Α. Αύξηση της τάσης μεταξύ  1. Μεταβολή του γραμμικού φάσματος 

ανόδου και καθόδου    

Β. Αντικατάσταση του υλικού της ανόδου       2. “ Φωτεινότερο” (εντονότερο) φάσμα 

Γ. Αύξηση της θερμοκρασίας της καθόδου      3. Μετατόπιση του λmin προς μικρότερες 

τιμές 

 4. Μετατόπιση του λmin προς μεγαλύτερες 

τιμές. 

(Απ. Α-3, Β-1, Γ-2) 

 

12. Χαρακτηρίστε με (Σ) τις σωστές και (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις που αναφέρονται στην 

απορρόφηση των ακτίνων – Χ από τα υλικά 

α. Τα υλικά με μεγάλο ατομικό αριθμό απορροφούν περισσότερο τις ακτίνες – Χ σε 

σύγκριση με αυτά που έχουν μικρό Ζ 
β. Οι ακτίνες – Χ με τις μεγαλύτερες συχνότητες απορροφούνται περισσότερο 

γ. Όσο αυξάνεται το πάχος του υλικού, τόσο αυξάνεται και η απορρόφηση της ακτινοβολίας 

δ. Στις ακτινογραφίες, τα οστά απορροφούν εντονότερα τις ακτίνες – Χ σε σύγκριση με τον 

υπόλοιπο ιστό. 

ε. Όσο αυξάνεται η «σκληρότητα» της ακτινοβολίας μειώνεται η απορρόφηση της από το 

υλικό 

 

13.  Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στις ιδιότητες και στη φύση των ακτίνων – Χ. 

Επιλέξτε τη λανθασμένη πρόταση : 

α. Προκαλούν βιολογικές βλάβες 

β. Αμαυρώνουν τη φωτογραφική πλάκα 

γ. Εκτρέπονται από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία (ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ) 

δ. Έχουν μεγάλη διεισδυτικότητα 

ε. Χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία 

στ. Έχουν ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός 

(Μονάδες 5) 

14.  Αν V είναι η τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου, το ελάχιστο μήκος κύματος λmin των 

παραγόμενων, ακτινών δίνεται από τη σχέση: 

α) λmin =
hc

eV
 β) λmin= 

eV

hc
 γ) λmin = 

ec

hV
 

Να επιλέξετε και να αποδείξετε τη σωστή σχέση     

 

Απ. max min

max min

K eV c hc
h.f eV h. eV

h.f K eV
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15. Ο πυρήνας έχει ακτίνα που σε σχέση με την ακτίνα του ατόμου, είναι μικρότερη... 

α. μερικές δεκάδες φορές         

β. μερικές εκατοντάδες φορές        

γ. μερικές χιλιάδες φορές         

δ. μερικές δεκάδες χιλιάδες φορές       

[Μ 3] 

16. Ο πυρήνας 224

88Ra  διασπάται σε 220

86 Rn με ταυτόχρονη εκπομπή άγνωστου σωματίου Υ, 

σύμφωνα με την αντίδραση: 

YRnRa 220

86

224

88  
Ποιο είναι το σωμάτιο Υ; 

Απ. 224 220 4

88 86 2Ra Rn Y άρα το Y είναι το 4

2He (ήλιο) 

 

17. Γράψτε τις παρακάνω αντιδράσεις αντικαθιστώντας τα x,y με τους κατάλληλους αριθμούς 

α.
222 x 4

86 y 2Rn Po He  

β. 39 y 0 0

18 x 1 0 eAr K e v  

 Απ. α. χ=218,  y=84     

 Απ. β. χ=19,  y=39  

18.Αν μία μονοχρωματική ακτίνα έχει μήκος κύματος λο στο κενό σε κάποιο διαφανές υλικό έχει 

μήκος κύματος λ με : 

α. λ>λο β. λ=λο γ. λ<λο 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογείστε την επιλογή σας 

      

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

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
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ΑΣΚΗΣΗ 1 

Μία ακτινοβολία έχει συχνότητα f=10
15

Hz.  

α. Ποιο το μήκος κύματος της ακτινοβολίας αυτής στο κενό; 

β. Πόση ενέργεια έχουν τα Ν=10
18

 φωτόνια αυτής της ακτινοβολίας. 

γ. Ποια η ταχύτητα της ακτινοβολίας αυτής σε υλικό με δείκτη διάθλασης n=2. 

Δίνονται: h=6,63.10
-34

J.s και co=3.10
8
m/sec 

 

Απ. 

α)
8

70
0 0 0 015

3.10
3.10

10

c
c f m

f
 

β)
34 15 19

. . 6,63.10 . 10 6,63.10E h f J s Hz J  

  
18 19 1

.. 10 6,63.10 6,63.10 0,663ήE N E J J   

γ)
8

80 0 3.10
1,5.10

2

m
s m

s

c c
n c c c

c n
 

                    

ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

Στο άτομο του υδρογόνου η ενέργεια του ηλεκτρονίου στην πρώτη τροχιά είναι Ε1=-13,6ev. 

 α. Ποια η ενέργεια του ηλεκτρονίου όταν διεγερθεί στην Τρίτη τροχιά 

 β. Αν αποδιεγερθεί  με πτώση απ’ ευθείας στην πρώτη τροχιά, ποια θα είναι η ενέργεια σε ev 

  που θα έχει το εκπεμπόμενο φωτόνιο; 

 γ. Υπολογίστε σε ev την δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου στην τρίτη τροχιά. 

 

Απ. 

α) 1 1
32 2

13,6
1,51

3 9
n

E E ev
E E ev

n
 

β) . 3 1 1,51 ( 13,6) 12.09E ev  

 
2

(3) 3 (3) (3)2

γ)

2 2 2 ( 1,51) 3,02

2

e
U k

r
U E U E U ev U ev

e
E k

r

 

    


