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ΘΕΜΑ Α 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις  

 

1) Περιοδικές ονομάζουμε τις κινήσεις οι  οποίες …………………..με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο σε …………………… χρονικά διαστήματα.  

2) Ταλάντωση ονομάζουμε την …………….κίνηση ενός σώματος ανάμεσα σε 

………… ακραία σημεία της τροχιάς του.  

3) Οι δύο ακραίες θέσεις της τροχιάς ενός σώματος που εκτελεί Ταλάντωση 

ονομάζονται θέσεις ……………. ενώ η θέση γύρω από την οποία εξελίσσεται η 

κίνηση ονομάζεται θέση ……………..  

4) Ένα κύμα μεταφέρει ……………  και ορμή.  

5) Ένα εγκάρσιο κύμα σχηματίζει …………….. και ………………… ενώ ένα διαμήκες 

………………….. και  ……………………..  

 

ΘΕΜΑ Β 

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή 

λανθασμένη (Λ)  

1) Η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι Περιοδική κίνηση.  

2) Η καρδιά του ανθρώπου εκτελεί Περιοδική κίνηση.  

3) Η συχνότητα του λεπτοδείκτη ενός ρολογιού είναι 
60

1
 Hz 

4) Σε ένα εγκάρσιο κύμα η διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων του μέσου είναι 

κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, ενώ σε ένα διαμήκες παράλληλη.  

5) Ένα κύμα μεταφέρει ενέργεια, ορμή και ύλη.  

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Τι ονομάζουμε Περίοδο (Τ) και τι  συχνότητα ( f ) μιας Περιοδικής κίνησης ;  

Ποια σχέση συνδέει την Περίοδο (Τ) με την συχνότητα ( f );  

 

2. Ποια σχέση μου δίνει την Περίοδο ενός απλού εκκρεμούς με μήκος νήματος ( l);  

 

  

3. Ένα απλό εκκρεμές βρίσκεται τοποθετημένο σε μια βάρκα που πλέει στη 

θάλασσα. Ένα άλλο, ακριβώς ίδιο εκκρεμές κρατά ένας ορειβάτης που έχει 

φτάσει στην κορυφή ενός πολύ ψηλού βουνού. Ποιο από τα δύο εκκρεμή θα 

χρειαστεί περισσότερο χρόνο ώστε να ολοκληρώσει μια πλήρη ταλάντωση ;  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ένας μακρινό και περίεργο άστρο, ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από 

τον εαυτό του κάθε 2 sec. Να βρείτε  ׃

α)  Την Περίοδο (Τ) και την συχνότητα ( f ) αυτού του περίεργου άστρου.  

β)  Πόσες πλήρεις περιστροφές γύρω από τον εαυτό του ολοκληρώνει μέσα σε 5 

λεπτά ; 

 

*Οι  αστέρες νετρον ίων ( Pulsars )  περιστρέφονται  γύρω από τον εαυτό τους με απίστευτη ταχύτητα.  Το πιο 

γρήγορο Pulsar  έχε ι  ανακαλυφθεί  απέχε ι  από εμάς περίπου 4.000 έ τη φωτός,  κα ι  περιστρέφετα ι  γύρω από 

τον εαυτό του 716  φορές το δευτερόλεπτο! ! !  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


