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ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ!!!! 
 
ΘΕΜΑ 1 
Α. Ποιες κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις; 
Β. Τι ονομάζουμε μηχανικά κύματα; 
 

ΘΕΜΑ 2                                                                                                                                              
Α. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. 
Β. Ποια είδη κυμάτων γνωρίζετε; Να αναφέρετε δυο λόγια γ το καθένα. 

 

ΘΕΜΑ 3 
Σώμα εκτελεί ταλάντωση με συχνότητα 50Hz. Να υπολογίσετε: 
Α. Tην περίοδο της ταλάντωσης. 
Β. Σε πόσο χρόνο εκτελεί 200 πλήρεις ταλαντώσεις. 
 

ΘΕΜΑ 4 
Ένα σώμα εκτελεί 60 ταλαντώσεις σε χρόνο ίσο με τρία λεπτά της ώρας. Να υπολογίσετε: 
Α. Τη συχνότητα και την περίοδο της ταλάντωσης του σώματος  
Β. Σε πόσο χρόνο το σώμα θα εκτελέσει 300 ταλαντώσεις 
Γ. Πόσες ταλαντώσεις εκτελεί το σώμα σε χρόνο ίσο με 90s 
 

ΘΕΜΑ 5 
Η ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος είναι U=200 m/s και το μήκος κύματός του 
είναι λ=10 m. Να βρεθεί: 
Α. Η συχνότητα ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου. 
Β. Η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο 20sec. 
Γ. Πόσο απέχουν μεταξύ τους δύο διαδοχικά όρη και πόσο δύο διαδοχικές κοιλάδες. 
 
 
ΘΕΜΑ 6 
Μια πηγή παραγωγής κυμάτων ταλαντώνεται και σε χρόνο 2min πραγματοποιεί 240 
πλήρεις ταλαντώσεις. Το κύμα που δημιουργείται διαδίδεται μέσα στο μέσο διάδοσης κατά 
24m σε χρόνο 8s. Να βρεθεί: 
Α. Η περίοδος του κύματος. 
Β. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 
Γ. Το μήκος κύματος του κύματος. 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΦΥΣΙΚΗ / Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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ΘΕΜΑ 7 
Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις. 
 
1. Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα ονομάζονται ………  

………….. . 
2 Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται ………… της ταλάντωσης. 
3. Στη θέση ισορροπίας έχω μέγιστη……….. ενέργεια, ενώ στις ακραίες θέσεις έχω μέγιστη 
…………. ενέργεια. 
4. Ο χρόνος μια πλήρους ………… ονομάζεται ………. της ταλάντωσης. 
5. Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι το ……….., η ………….. και η ………… . 
6. Η περίοδος του …………… εκκρεμούς δίνεται από τη σχέση Τ =  ………….  και δεν 

εξαρτάται από τη…………… του σφαιριδίου. 
7. Τα αντικείμενα τα βλέπουμε γιατί εκπέμπουν φως και ονομάζονται ……….. ή επειδή 

φωτίζονται από άλλες φωτεινές πηγές και τα ονομάζουμε ………… 
 
ΘΕΜΑ 8 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 
1) Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα υγρά. 
2) Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται στο κενό. 
3) Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται και στα στερεά και στα υγρά και στα αέρια. 
4) Η περίοδος του απλού εκκρεμούς μειώνεται όταν αυξήσουμε το μήκος του νήματος. 
5) Η μηχανική ενέργεια μιας ιδανικής ταλάντωσης διατηρείται σταθερή. 
6) Η ταχύτητα ενός κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος. 
7) Σύμφωνα με το νόμο της ανάκλασης η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη 
γωνία ανάκλασης. 
8) Τα ηχητικά κύματα ανήκουν στην κατηγορία των διαμηκών κυμάτων.  
 

ΘΕΜΑ 9 

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός κύματος που διαδίδεται μέσα 

σε ένα μέσο με ταχύτητα U=10 m/s. Να βρείτε: 

Α. Το μήκος κύματος του κύματος. 4m 

Β. Τη συχνότητα του κύματος. 

Γ. Το πλάτος του κύματος. 

Δ. Την περίοδο του κύματος. 

 

                   20m 

        


