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ΤΜΗΜΑ : ___________

ΟΝΟΜΑ-

ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________________________

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : ________________________________

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  :
___________________________________________________________

ΔΙΔΑΣΚΩΝ_

_______________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ____ / ____ / ________

Επιλέγετε 6 από τα 9 θέματα
Θέμα 1

Συμπλήρωσε  τις  λέξεις  που  λείπουν  από  το  παρακάτω  κείμενο  έτσι  ώστε  οι
προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

i. Οι  κινήσεις  που  επαναλαμβάνονται  σε  ίσα  χρονικά  διαστήματα
ονομάζονται ….......................

ii. Οι περιοδικές  κινήσεις  που πραγματοποιούνται  ανάμεσα σε δύο ακραία
σημεία της τροχιάς ονομάζονται …………..

iii. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται ……….. της
ταλάντωσης.

iv. Ο χρόνος μιας πλήρους ……….. ονομάζεται …………. της ταλάντωσης (Τ).
Ο  αριθμός  των  πλήρων  ……….  (Ν)  που  εκτελεί  το  σώμα  σε  χρονικό
διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται …………. (f).

v. Κύματα  δημιουργούνται  όταν  ένα  σύστημα  ...........................  από  την
κατάσταση  ........................…  και  ...........................  μεταφέρεται  από  μια
περιοχή  του  συστήματος  σε  μια  άλλη.  Τα  κύματα  που  μεταφέρουν
μηχανική ενέργεια ονομάζονται ..................... κύματα. Τα ................. κύματα
έχουν  δύο  βασικά  κοινά  χαρακτηριστικά:  α) Διαδίδονται  μέσα



στα  ....................  μέσα  και  όχι  στο  ..................  β) Μεταφέρουν  ....................
χωρίς να μεταφέρουν .....................

vi. Ανάλογα με τον τρόπο .................... των σωματιδίων του μέσου ....................
ενός κύματος διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους κυμάτων: α) Το ....................
κύμα όπου τα .................... του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη ....................
.................... του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται μόνο στα ....................
σώματα  και  κατά  τη  διάδοσή  τους  σχηματίζονται  .................…
και ..........................  β)  Το ....................  κύμα όπου τα ....................  του μέσου
ταλαντώνονται  παράλληλα  στη  ....................  ................  του  κύματος.  Τα
κύματα αυτά διαδίδονται στα ...................., …............ και .................... σώματα
και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται .................... και .................… 

vii.Στο εγκάρσιο κύμα το ................  .............… ισούται  με την απόσταση δύο
διαδοχικών  κοιλάδων  ή  ορέων.  Στο  διάμηκες  κύμα
το   ....................  ....................  ισούται  με  την  απόσταση  δύο  διαδοχικών
.................... ή .................…

viii. Η ταχύτητα διάδοσης  του  κύματος  σ’  ένα μέσο ισούται  με  το  .................
της  ................  επί  το  .................  .................  Η  σχέση  αυτή
ονομάζεται  .................  .................  της  ..................  Η  ταχύτητα  δεν  εξαρτάται
από  το  .................  του  κύματος.  Εξαρτάται  από  τις  .................  του  μέσου
διάδοσης.  Στο  ίδιο  μέσο  διάδοσης  τα  .................  κύματα  διαδίδονται
με ................. ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.

Θέμα 2

Α.  Ταξινόμησε τα παρακάτω σωματα σε αυτόφωτα και ετερόφωτα: α) Ήλιος, β)
Σελήνη, γ) Αυγερινός (πλανήτης Αφροδίτη), δ) Πούλια (αστερισμός), ε) αναμμένο
κερί.

Β.  Κατάταξε τα παρακάτω σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή: νερό,
αέρας, γυαλί,  ξύλο, γαλακτόχρωμο τζάμι,  αλουμινόχαρτο, χαρτί,  φωτογραφικό
φιλμ, έγχρωμο τζάμι.

Θέμα 3

Αναφέρετε τα τρία υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου και περιγράψτε 2 από
αυτά.



Θέμα 4

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ):i. Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση.ii. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης αυξάνεται και η 
συχνότητά της.iii. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και 
του πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό.iv. Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.v. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 
ορέων ή κοιλάδων.vi. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.vii. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια 
μεταφέρεται από ένα κύμα.viii. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με 
μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.ix. Ένα σώμα που εκπέμπει φως είναι φωτεινή πηγή.x. Σε κάθε φωτεινή πηγή κάποια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε 
φωτεινή.xi. Μόνο τα στερεά σώματα μπορούν να εκπέμπουν φως όταν 
αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία.xii. Ένα σώμα, για να εκπέμψει φως, πρέπει να έχει υψηλή 
θερμοκρασία.

Θέμα 5

Περιγράψτε πως γίνεται η έκλειψη Σελήνης και πως η έκλειψη Ηλίου. Να δώσετε
τα σχετικά σχήματα. 

Θέμα 6

Α.  Ένα  εκκρεμές  εκτελεί  60  πλήρεις  ταλαντώσεις  σε  2  λεπτά.  Να  βρεις  την
περίοδο και τη συχνότητα του εκκρεμούς



Β. Τα φτερά της μέλισσας, όταν αυτή πετάει, εκτελούν ταλάντωση με συχνότητα
225 Hz.  Να υπολογίσεις πόσες φορές ανεβοκατεβαίνουν τα φτερά της στο 1 s
καθώς και την περίοδο ταλάντωσης.. 

Θέμα 7

Σε μια λεκάνη που περιέχει νερό ρίχνεις στην επιφάνειά του με τη βοήθεια ενός
σταγονόμετρου 2 σταγόνες νερού το δευτερόλεπτο, οπότε σχηματίζονται κύματα
νερού. Μετράς την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων και την βρίσκεις 10
cm. Να υπολογίσεις την περίοδο και την ταχύτητα των κυμάτων.

Θέμα 8

Γνωρίζεις ότι η καμπάνα της εκκλησίας που
βρίσκεται  στην  πλατεία  του  χωριού  σου
χτυπά κάθε Κυριακή ακριβώς στις 8 η ώρα
το πρωί.  Το  σπίτι  του φίλου σου βρίσκεται
στην πλατεία, ενώ το δικό σου απέχει 1.020
m  από  αυτή.  Εσύ  και  ο  φίλος  σου  θα  ακούσετε  τον  ήχο  της  καμπάνας
ταυτόχρονα;

α) Συμβουλεύσου τον πίνακα 5.1 και υπολόγισε ποια ώρα ακριβώς θα ακούσεις
τον ήχο της καμπάνας.

β) Υπολόγισε το μήκος κύματος του ήχου αν γνωρίζεις ότι η συχνότητά του είναι
200 Hz.

Θέμα 9

Α. Αν το μήκος της σκιάς του δέντρου της διπλανής
εικόνας είναι το 1/3 του ύψους του, μπορείς να βρεις
πόσο είναι  το  ύψος του κτηρίου αν γνωρίζεις  ότι  το
μήκος της σκιάς του είναι 18 m;

Β. Υπολόγισε τον χρόνο που χρειάζεται το φως για να φθάσει από τον Ήλιο στη
Γη αν γνωρίζεις ότι η απόσταση Γης – Ήλιου είναι 1.500.000.000 km.

Δίνεται: uφωτός=300.000km / s


