
PRACTICE PAPER – 8 (STRUCTURE OF ATOM) 
NAME:      R.No:    Max.Marks: 20  Time:45mts 

1. Write the main postulates of Bohr’s model of atom? 
2. Explain      a) spectrum      b)  orbital         c)  electromagnetic spectrum     d) visible spectrum 
3. Write the plank’s equation and also write the value of plank’s constant. 
4. What do you know about absorption and emission spectrums? 
5. Write the limitations of Bohr’s atomic model. 
6. Write the collected information about the wavelength and frequencies of primary colours red and blue. 
7. The wavelength of a radio wave is 1m. Then find its frequency.  

Choose the correct answer. 
8. Which energy shell is nearest to the nucleus of an atom?     ( ) 

a) K b)  L c) M d) N 
9. An emission spectrum consists of bright lines on a dark back ground. Which one of the following does not 

correspond to the bright spectral lines        ( ) 
a) Frequency of emitted radiation b) wavelength of emitted radiation c) energy of emitted 

radiations  d) velocity of light 
10. How many electrons at the maximum can be present in the first shell?    ( ) 

a) 2  b) 18  c)  8  d) 6 
11. If an electron moves from K to L shell and another electron moves from L to K shell, then the energy  ( ) 

a) Will be absorbed b) will be emitted c) will not be changed d) will be created 
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1. బో ర్ నమూనా లోని ముఖ్య ప్రతినుాదనలు రాయండి. 
2. a) వరణ ప్టం      b) అరబిటాల్         c)  విదయయదయసాకంత వరణప్టం     d) దృగ్గో చర వరణప్టం లనయ వివరబంచయము. 
3. నుాల ంక్ సమీకరణానిిరాసి, నుాల ంక్ సిథ రాంకం విలువనూ రాయండి. 
4. శోషణ వరణప్టం, ఉద్ాో ర వరణ ప్టం ఄంటే మీకమేి తెయౌయునో రాయండి? 

5. బో ర్ నమూనా లోని లోనుాలనయ రాయండ.ి 

6. ను రా థమిక రంగుల ైన ఎరుప్ు, నీలం రంగుల తరంగద్ెర్ైయం, నుౌనఃప్ునాయల గురబంచి సకేరబంచిన సమాచారానిి రాయండి. 
7. రేడయిో తరంగం యొకక తరంగద్ెర్ైయం 1m. ఐన ద్ాని నుౌనఃప్ునయం నయ కనయగ్ొనండి. 

సరబయ ైన జవాబునయ గురబత ంచయము. 
8. కేందరకానికి దగోరగ్ా ఉని కరపరము          ( ) 

a) K b)  L c) M d) N 

9. ఉద్ాో ర వరణ ప్టంలో చీకటి ను రా ంతంలో కాంతివంతమ ైన వరణ  రేఖ్లు కనిపిసాత య. ఈ కాంతివంత మ ైన వరణ రేఖ్లు సూచించనిది్  ( ) 

a) ఉద్ాో ర వికరిణ నుౌనఃప్ునయం    b) ఉద్ాో ర వికిరణ  తరంగద్ెర్ైయం  c) ఉద్ాో ర వికరిణ శకిత     d) కాంతి వేగం  

10. ముదట ికరపరంలో ఉండ దగ్బన గరబషట  ఎలకాటా న్ ల సంఖ్య        ( ) 

a) 2  b) 18  c)  8  d) 6 

11. ఒక ఎలకాటా న్  K నయండ ిL కరపరానికి, మరొక ఎలకాటా న్  L నయండ ిK కరపరానికి దూకనిచ గ, శకిత       ( ) 

a ) గరహ ంచబడునయ b) ఉద్ాో రమగునయ  c) మారదయ d) సృషిట ంచబడునయ  
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