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ΕΠΑΝΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ 
 

1. Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνεται ένας σωλήνας Coolidge, ο οποίος παράγει 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

 

(α) Να αναφέρετε το είδος της ακτινοβολίας που παράγεται από τη πιο πάνω διάταξη. 

............................................................................................................................................ 

 (β) Να αναφέρετε ποιό από τα Α και Β αντιστοιχούν στην άνοδο και ποιο στη κάθοδο. 

Άνοδος : ..............................                        Κάθοδος: ............................ 

 (γ) Να βάλετε τις προτάσεις που ακολουθούν στην κατάλληλη σειρά  έτσι που να περιγράφουν 

τον τρόπο παραγωγής της πιο πάνω ακτονοβολίας. 

Α. Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται προς την άνοδο. 

Β. Η άνοδος εκπέμπει ακτίνοβολία. 

Γ. Η κάθοδος θερμαίνεται. 

Δ. Τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν στην άνοδο με μεγάλες ταχύτητες. 

Ε. Από την κάθοδο εκπέμπονται ηλεκτρόνια.     

1............... 2 ............... 3  ............ 4............... 5..............    

2. (α) Να αναφέρετε δύο χρήσεις των ακτινών Χ. 

 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

(β) Η διπλανή εικόνα απεικονίζει μία ακτινογραφία. Να αναφέρετε την ιδιότητα των ακτινών Χ που 

δικαιολογεί γιατί οι ακτινογραφίες δείχνουν τα οστά και όχι τους υπόλοιπους ιστούς του 

ανθρώπινου σώματος; 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

Α 
Β Σύστημα ψύξης 

Δέσμη 

ηλεκτρονίων 

4V 

Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

Μετασχηματιστής Ανύψωσης τάσης Μετασχηματιστής υποβιβασμού τάσης 



ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ    2019-2020 

2 
 

            

3. Το σχήμα δείχνει ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη στάθμη ενέργειας να 
απορροφά ακτινοβολία. Στη συνέχεια το ηλεκτρόνιο μεταπηδά στη δεύτερη ενεργειακή στάθμη 
(φυσικό φαινόμενο 1) και ακολούθως επιστρέφει στη θεμελιώδη του κατάσταση (φυσικό 
φαινόμενο 2). 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να ονομάσετε τα φαινόμενα (1) και (2).  

Φυσικό Φαινόμενο 1 : ..............................      Φυσικό Φαινόμενο 2 : .............................. 

            

(γ) Σε ποιό από τα δύο φυσικά φαινόμενα εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;................. 

 (β) Το φαινόμενο κατά το οποίο όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφήσει ενέργεια τέτοια ώστε να 
εγκαταλείψει το άτομο ονομάζεται: 
 

              Α. Διέγερση               Β. Αποδιέγερση           Γ. Ιονισμός        Δ. Απορρόφηση 

4. Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει την πορεία οκτώ σωματιδίων α όταν αυτά συναντούσαν το 
φύλλο χρυσού στο πείραμα του Rutherford.  

 

 α. Να γράψετε ένα σωματίδιο α του οποίου η πορεία δείχνει ότι στο άτομο υπάρχει 
συγκεντρωμένο θετικό φορτίο; 

       .........................................................  

  β. Να γράψετε ένα σωματίδιο α του οποίου η πορεία δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
ατόμου είναι κενός χώρος;  

 
       .........................................................     

 

 

 

 

Ε1 

Ε2 

Ε3 

1 2 
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5. Στο σχήμα φαίνεται ένα άτομο και τα σωματίδιά του που έχουν ηλεκτρικό φορτίο και βρίσκονται 
στη κεντρική περιοχή του. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α) Ποια σωματίδια δεν έχουν σχεδιαστεί στο σχήμα;   .......................................... 
 
 (β) Γράψετε ποια περιοχή του ατόμου αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί: 
  
1..................................                        2..................................    

            

(γ) Να γράψετε τα ονόματα και το φορτίο των σωματίδίων αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 3 και 4 

3:Όνομα ..................................  Φορτίο: .......................... 

4: Όνομα..................................    Φορτίο: ............................ 
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