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Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο 4 – Ασκήσεις 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Θεωρία 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

 

i. Περιοδική κίνηση ονομάζουμε μία κίνηση που ………………….. σε ……. 

χρονικά ……………………. Συνηθισμένη μορφή ……………………… κίνησης 

είναι η ……………………………………….. (3 λέξεις).  

ii. Περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε ……………………………(3 λέξεις) της τροχιάς του 

σώματος ονομάζονται …………………… Κάθε ταλάντωση πραγματοποιείται 

γύρω από τη ……………………..…….. (2 λέξεις) και η δύναμη τείνει να το 

………………………. σ’ αυτήν. 

iii. Ταλάντωση μπορεί να προκαλέσει το ………………. ή η δύναμη που 

……………………. ένα ελατήριο. 

iv. Για να περιγράψουμε μία ταλάντωση χρησιμοποιούμε τη …………………, τη 

………………………. και το …………………….. 

v. Περίοδο ονομάζουμε ……………….. που χρειάζεται ένα σώμα για να κάνει 

…………………………………………..(3 λέξεις). 

vi. Η …………………….. είναι …………………. των ταλαντώσεων,  N , που έχει 

εκτελέσει ένα σώμα σε ένα ………………………………….. (3 λέξεις) προς το 

χρονικό αυτό διάστημα  t . Η συχνότητα είναι ……………………. της 

περιόδου.  

vii. Η ……………… απομάκρυνση από τη θέση …………………, την ονομάζουμε 

…………………………………..(3 λέξεις) 
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viii. Το …………………………………… (2 λέξεις) είναι η πιο απλή πειραματική διάταξη 

που μπορούμε να έχουμε για να μελετήσουμε την …………….. Έχουμε 

τοποθετήσει ένα …………. κατακόρυφα και στο κάτω άκρο τοποθετούμε ένα 

………….. Πειραματικά έχει προκύψει ότι η περίοδος είναι ……………. από τη 

…………….. του σώματος και από το ……………., ενώ …………….. από το 

…………… του νήματος και από ………….. που εκτελείται το πείραμα.  

ix. Η δύναμη της ταλάντωσης προσφέρει ………….. στο σώμα η οποία 

αποθηκεύεται με τη μορφή ………………………..(2 λέξεις) Όταν ξεκινήσει το 

σώμα να εκτελεί την ταλάντωση, αφού κινείται θα υπάρχει και 

………………………... Η …………………………. (2 λέξεις) της ταλάντωσης είναι το 

…………………………. αυτών των δύο κάθε χρονική στιγμή. 

 

Β. Να αναπτύξετε εν συντομία τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποια κίνηση ονομάζουμε περιοδική; Να δώσετε κάποια παραδείγματα. 

 

2. Τι είναι η ταλάντωση; Ποια είναι η πιο απλή διάταξη που εκτελεί ταλάντωση; 

 

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση; 

 

4. Τι ονομάζουμε θέση ισορροπίας; 

 

5. Ποιες δυνάμεις προκαλούν την ταλάντωση; 

 

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη κάθε ταλάντωσης; Πείτε τι πληροφορίες 

γνωρίζετε για το κάθε μέγεθος. 

 

7. Ποια μεγέθη παίζουν ρόλο στην περίοδο του απλού εκκρεμούς; 

 

8. Ποια μεγέθη δε παίζουν ρόλο στην περίοδο του απλού εκκρεμούς; 

 

9. Τι γνωρίζετε για την ενέργεια στην ταλάντωση; 
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Σωστό ή Λάθος 

 

Τις παρακάτω προτάσεις να τις χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

1. Η περιοδική κίνηση δεν επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

2. Ταλάντωση, είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται σε μία ευθεία γραμμή, π.χ. η 

κίνηση του ελατηρίου. 

 

3. Ταλάντωση, ορίζεται η περιοδική κίνηση που έχει θέση ισορροπίας. 

 

4. Ταλάντωση, είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται μεταξύ δύο ακραίων θέσεων. 

 

5. Για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση πρέπει μία δύναμη να προσπαθεί να το 

επιστρέψει στη θέση ισορροπίας. 

 

6. Για να περιγράψουμε μία ταλάντωση χρειαζόμαστε το πλάτος, την περίοδο και 

την συχνότητα. 

 

7. Περίοδος είναι ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα για να μεταβεί από την θέση 

ισορροπίας στην ακραία. 

 

8. Η συχνότητα είναι πολλαπλάσιο της περιόδου. 

 

9. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος. 

 

10. Η περίοδος του απλού εκκρεμούς εξαρτάται από τη μάζα που ταλαντώνεται. 

 

11. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι δυναμική και κινητική. 

 

12. Μία ταλάντωση μπορεί να εκτελείται για πάντα. 
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Προβλήματα 

 

 

1. Ένα σώμα συνδεδεμένο σε ελατήριο εκτελεί ταλάντωση. Σε μία περίοδο το 

σώμα καλύπτει συνολική απόσταση 2m. Ποιο είναι το πλάτος της 

ταλάντωσης; 

 

2. Ένα σώμα συνδεδεμένο σε ελατήριο εκτελεί ταλάντωση. Σε δύο περιόδους το 

σώμα καλύπτει συνολική απόσταση 2m. Ποιο είναι το πλάτος της 

ταλάντωσης; 

 

3. Ένα σώμα εκτελεί 30 ταλαντώσεις σε 0.3s. Να υπολογίσετε: 

a. Την συχνότητα της ταλάντωσης. 

b. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

 

4. Ένα σώμα που εκτελεί ταλάντωση για να μεταβεί από τη θέση ισορροπίας 

στην ακραία χρειάζεται 0.5s. Να υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

b. Την συχνότητα της ταλάντωσης. 

 

5. Ένα σώμα εκτελεί 360 ταλαντώσεις σε 5 min. Να υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

b. Την συχνότητα της ταλάντωσης. 

 

6. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση με συχνότητα Hzf 50 . Να υπολογίσετε: 

a. Τον χρόνο για να εκτελέσει 100 ταλαντώσεις. 

b. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

 

 


