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ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές: 
(α) Η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι περιοδικό φαινόμενο. 
(β) Η κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι γραμμική ταλάντωση. 
(γ) Η κίνηση των τροχών του αυτοκινήτου καθώς κινείται ομαλά είναι περιοδική κίνηση. 
(δ) Όλες οι περιοδικές κινήσεις είναι ταλαντώσεις. 

Β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  
1. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται στα …………… , ………………… και στα …..…… σώματα. 
2. Η ταχύτητα των ηχητικών κυμάτων είναι μεγαλύτερη στα …………………….. απ’ ότι στα ………………. και σ’ 
αυτά μεγαλύτερη απ’ ότι στα ………………………… .  
3. . ……………. του ήχου λέγεται το χαρακτηριστικό του ήχου με το οποίο διακρίνουμε πόσο ισχυρός ή 
ασθενής είναι ένας ήχος.  
4. Το υποκειμενικό χαρακτηριστικό με το οποίο διακρίνουμε αν ένας ήχος είναι οξύς ή βαρύς λέγεται 
…………….. , ενώ η ………….. είναι το υποκειμενικό χαρακτηριστικό του ήχου με το οποίο διακρίνουμε τις 
πηγές των ήχων. 
 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Ένα σώμα ταλαντώνεται με συχνότητα 4Hz. Να υπολογίσετε: 

Α. σε πόσο χρόνο εκτελεί 120 πλήρεις ταλαντώσεις.  

Β. την περίοδο της ταλάντωσης.  

Γ. πόσες ταλαντώσεις εκτελεί σε χρόνο ενός λεπτού.  

Δ. σε πόσο χρόνο εκτελεί 160 πλήρεις ταλαντώσεις.  

 

  



 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Με το χέρι µας ταλαντώνουμε το άκρο του ελατηρίου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και αρχίζει ένα 
κύμα να διαδίδεται στο ελατήριο.  
Α) Τι είδους κύμα προκύπτει; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
Β) Αν η απόσταση µμεταξύ των σημείων Α και Β είναι 40cm και το χέρι µας για να κάνει µία πλήρη ταλάντωση 
χρειάζεται 0,5s να υπολογίσετε:  
i) Το μήκος κύματος.  
ii) Την περίοδο και τη συχνότητα του κύματος.  
iii) Την ταχύτητα διάδοσης. 

 
 
 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται εγκάρσιο κύμα το οποίο διαδίδεται με ταχύτητα 300m/s. Να 
υπολογίσετε:  
Α. Τη συχνότητα ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου διάδοσης. 
Γ. Την απόσταση που διαδίδεται το κύμα σε χρόνο 10s. 

 

 
ΘΕΜΑ 5Ο  

Σε ένα σημείο μιας λίμνης, μια μέρα χωρίς αέρα, ένα σκάφος ρίχνει άγκυρα και από το σημείο όπου πέφτει 
η άγκυρα ξεκινά ένα εγκάρσιο κύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε βάρκα παρατηρεί ότι το κύμα 
φτάνει σε αυτόν 50s μετά την πτώση της άγκυρας. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών είναι 1m, 
ενώ σε χρόνο 5s χτυπούν τη βάρκα 10 κύματα. Να υπολογίσετε: 
(α) την περίοδο του κύματος 
(β) την ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 
(γ) την απόσταση της βάρκας από το σημείο πτώσης της άγκυρας. 
 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


