
 

 

 

Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Γυμνασίου 

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 

Διδάσκοντας: Αγκανάκης Παναγιώτης 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

 

 

Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα 

 

1) Τι ονομάζουμε περιοδικό φαινόμενο;  

 

2) Ένα σώμα εκτελεί μία ταλάντωση. Σε χρονική διάρκεια 2 min έχει εκτελέσει 600 

πλήρης ταλαντώσεις. Να υπολογίσετε: 

a. Την συχνότητα της ταλάντωσης 

b. Την περίοδο της ταλάντωσης 

c. Αν στο ίδιο χρονικό διάστημα κάνει τις διπλάσιες ταλαντώσεις να 

υπολογίσετε την νέα συχνότητα και περίοδο. 

 

3) Μία ηχητική πηγή δημιουργεί κύματα. Τα κύματα αυτά ταξιδεύουν στο αέρα και 

φθάνουν σε απόσταση  σε χρόνο . Να υπολογίσετε: 

a. Την ταχύτητα του ήχου 

b. Αν το μήκος κύματος είναι  να υπολογίσετε την συχνότητα και την 

περίοδο του κύματος. 

 

4) Θέτουμε σε κίνηση ένα απλό εκκρεμές. Για να μεταβεί από τη μία ακραία θέση στην 

άλλη χρειάζεται χρόνο st 5.2 . Να υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο και τη συχνότητα του εκκρεμούς 

b. Αν διπλασιάσουμε τη μάζα να υπολογίσετε την νέα περίοδο και τη νέα 

συχνότητα. 

5) Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση. Όταν το σώμα βρίσκεται στην ακραία θέση, έχει 

δυναμική ενέργεια  JU 20 . Να υπολογίσετε: 

a. Την ολική ενέργεια της ταλάντωσης 



 

 

b. Την κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση ισορροπίας 

c. Την δυναμική ενέργεια όταν η κινητική είναι τα ¾ της ολικής. 

6) Δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο. Το πρώτο έχει μήκος κύματος m8.01  και 

καλύπτει απόσταση mx 2,1  σε χρόνο st 3 . Το δεύτερο έχει περίοδος sT 5.2 και 

σε χρόνο st 5 έχει καλύψει απόσταση mx 5.0 . Να υπολογίσετε: 

a. Το μήκος κύματος, τη συχνότητα και την περίοδο για κάθε κύμα 

b. Την ταχύτητα διάδοσης για τα δύο κύματα. 

c. Αν το ένα κύμα γνωρίζουμε ότι είναι εγκάρσιο και το άλλο διαμήκες, να πείτε 

ποιο είναι το διαμήκες και ποιο το εγκάρσιο. 

7) Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

 i. Διάδοση σε υγρά 

1.Διαμήκη Κύματα ii. Όρη και κοιλάδες 

 iii. Διάδοση σε στερεά 

2.Εγκάρσια Κύματα iv. Πυκνώματα και αραιώματα 

 v. Διάδοση σε αέρια 

 

8) Τι είναι η ταλάντωση; Ποια είναι η πιο απλή διάταξη που εκτελεί ταλάντωση; Ποιες 

είναι οι προϋποθέσεις για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση; 

 

9) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος; Να αναπτύξετε εν συντομία το 

καθένα. 


