
 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2  

 

Άσκηση 1:   

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με Σ(Σωστό) ή Λ(Λάθος) :                                                         
α)  Η συχνότητα μιας ταλάντωσης μετριέται σε s - 1  

β)  Περίοδος μιας ταλάντωσης ονομάζεται ο χρόνος μια πλήρους ταλάντωσης  

γ)  Τα εγκαρσια κύματα  διαδίδονται μόνο στα στερεά  

δ)  Τα Μηχανικά κύματα διαδίδονται σε υλικά μέσα .  

ε)  Τα διαμήκη κύματα σχηματίζουν όρη και κοιλάδες.  

(5 μονάδες) 

 
Άσκηση 2:   

Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις:  

 

Η ταχύτητα διδάδοσης ενός κύματος, δίνεται από τον τύπο .... . .. . .   H συχνότητα μια 

ταλάντωσης ορίζεται ως το πηλίκο του αριθμού τ ων .. .. . .. . .που εκτελεί το σώμα, προς 

το .. .. . .. .  που εκτελεί αυτές τις . .. . .. .   Στα εγκάρσια κύματα, τα σωματίδια του 

ελαστικού μέσου ταλαντώνονται .. . .. . .. . . .. . .  στη διεύθυνση τουκύματος. 

.. . .. . .. . . ..λέγονται τα υλικά που δεν αφήνουν το φως να περάσει από μέσα τους. Έτος 

φωτός, είναι... .. . .. . .. . ..  που διανύει το φως σε .. .. . .. . .. .  Στην ταλάντωση ενός απλού 

εκκρεμούς, στη μέγιστη απομάκρυνση, το εκρεμμές έχει μέγιστη ... . .. . .. . . .. . .. . .. . .  

ενέργεια και μηδενική .. . .. . .. . . .. .ενέργεια.           

(3 μονάδες)                

                                             

 

 

 

 



 

 

Άσκηση 3:    

Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με συχνότητα f=10Hz.  

α)   Πόση είναι η περίοδος της ταλάντωσης;  

β)   Πόσες πλήρεις ταλαντώσεις κάνει το σώμα σε Δ t= 1 sec?  

γ)  Πόσο χρόνο κάνει το σώμα για να πάει από τη μία ακραία θέση της ταλάντωσής 

του  στην άλλη ακραία θέση;                                                

(3 μονάδες) 

 
Άσκηση 4:   

Ένα σώμα εκτελεί 150 πλήρεις ταλαντώσεις σε χρόνο 2,5 λεπτών.  

α)   Να υπολογίσετε την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης.  

β)  Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα της ταλάντωσης του σώματος, να υπολογίσετε 

τη νέα περίοδο της ταλάντωσής του καθώς και τον αριθμό των ταλαντώσεων 

που θα εκτελεί σε 75 sec.  

(5 μονάδες) 

 
Άσκηση 5:   
Ένα εκκρεμές εκτελεί αμείωτη ταλάντωση. Η θέση O είναι η θέση ισσοροπίας ενώ οι 

θέσεις Γ και Β είναι ακραίες θέσης της ταλάντωσης.  Αν η 

μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης είναι Εμηχ=100 J και το 

σφαιρίδιο χρειάζεται 2sec για να πάει από τη μία θέση στην 

άλλη, να βρείτε:  

α)   Τη μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης στη θέση Γ  

β)   Την κινητική ενέργεια της ταλάντωσης στη θέση Ο  

γ)   Την δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης στη θέση Γ.  

δ)   Την περίοδο της ταλάντωσης  

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
  

 (4 μονάδες) 


