
Σαρηλίδεο Σπκεώλ 

 

1.Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζωζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε.  

α.Τα κεραληθά θύκαηα δηαδίδνληαη κέζα ζηε ζάιαζζα.  

β.Τα κεραληθά θύκαηα δε δηαδίδνληαη ζην θελό. 

γ.Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δε δηαδίδνληαη ζην θελό.  

δ.Καη ηα κεραληθά θαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα κεηαθέξνπλ ελέξγεηα.  

ε.Τα ερεηηθά θύκαηα δε κεηαθέξνπλ 

 

2.Τη από ηα παξαθάηω ζπκβαίλεη όηαλ κηα ζεκαία θπκαηίδεη: 

α. Τν κέζν δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο είλαη ν αέξαο. 

β. Κάζε ζεκείν ηνπ πθάζκαηνο ηεο ζεκαίαο κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηεύζπλζε 

δηάδνζεο 

γ.  Δλέξγεηα κεηαθέξεηαη αθαξηαία ζε θάζε ζεκείν ηνπ πθάζκαηνο ηεο ζεκαίαο.  

δ. Γηαδίδεηαη ζηαδηαθά κηα δηαηαξαρή. 

 

3.Σε πνην από ηα παξαθάηω κέζα δελ κπνξεί λα δηαδνζεί έλα κεραληθό θύκα; 

α. Σην δηάζηεκα. 

6. Σηε ζάιαζζα. 

γ. Σηνλ αέξα. 

δ. Μπνξεί λα δηαδνζεί ζε νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλω κέζα. 

 

4.Σε πνην από ηα παξαθάηω κέζα δελ κπνξεί λα δηαδνζεί έλα ειεθηξνκαγλεηηθό 

θύκα; 

α. Σην δηάζηεκα. 

6. Σηε ζάιαζζα. 

γ. Σηνλ αέξα. 

δ.  Μπνξεί λα δηαδνζεί ζε νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλω κέζα. 

 

5.Αλ ζηε Σειήλε γίλεη έλαο πνιύ ηζρπξόο ζεηζκόο, ηη από ηα παξαθάηω πηζηεύεηε όηη 

ζα ζπκβεί; 

α. Ο ζεηζκόο δε ζα γίλεη αηζζεηόο ζηε Γε. 

β. Ο ζεηζκόο ζα γίλεη ειάρηζηα αηζζεηόο ζηε Γε. 

γ. Ο ζεηζκόο ζα γίλεη αηζζεηόο ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζηε Γε. 

δ. Ο ζεηζκόο δε ζα γίλεη αηζζεηόο ζηε Γε, γηαηί ε απόζηαζε Γεο-Σειήλεο είλαη πνιύ 

 

6.Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζωζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε. 

α.Η δηαηαξαρή πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα ζεκείν ελόο ειαζηηθνύ κέζνπ κεηαδίδεηαη 

αθαξηαία ζε όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ. 

β.Καηά ηε δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο κεηαθέξεηαη κόλν ελέξγεηα. 
γ.Υπάξρνπλ παξαδείγκαηα ζηα νπνία θαηά ηε δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο 
κεηαθέξεηαη 
θαη ύιε ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ. 
δ.Καηά ηε δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο ηα κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ 
ηαιαληώλνληαη 
γύξσ από κηα ζέζε ηζνξξνπίαο. 
ε.Καηά ηε δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο ε ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζε έλα 
ζεκείν ηνπ 
ειαζηηθνύ κέζνπ κεηαδίδεηαη ζηαδηαθά ζε όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ. 
 



7. Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε. Οη 
πξνηάζεηο αθνξνύλ ηα εγθάξζηα θύκαηα. 
α.Καηά ηε δηάδνζε ελόο εγθάξζηνπ θύκαηνο κεηαθέξεηαη ελέξγεηα. 
β. Τν ζηηγκηόηππν ελόο εγθάξζηνπ θύκαηνο δείρλεη όξε θαη θνηιάδεο.  
γ. Τα εγθάξζηα θύκαηα δε δηαδίδνληαη ζηνλ αέξα.  
δ.Σηα εγθάξζηα θύκαηα ηα κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη 
παξάιιεια ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  
ε.Τα εγθάξζηα θύκαηα δε δηαδίδνληαη ζην θελό. 
 
8.Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε.  
Οη πξνηάζεηο αθνξνύλ ηα δηακήθε θύκαηα. 
α. Καηά ηε δηάδνζε ελόο δηακήθνπο θύκαηνο κεηαθέξεηαη ελέξγεηα. 
β. Καηά ηε δηάδνζε ελόο δηακήθνπο θύκαηνο δεκηνπξγνύληαη ππθλώκαηα θαη 
αξαηώκαηα.  
γ.Τα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη ζηα ζηεξεά. 
δ.Σηα δηακήθε θύκαηα ηα κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη 
παξάιιεια ζηε 
δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  
ε.Καηά ηε δηάδνζε ελόο δηακήθνπο θύκαηνο κεηαθέξεηαη ύιε. 
 
9.Σε πνηα ζώκαηα δηαδίδνληαη θαη ηα δηακήθε θαη ηα εγθάξζηα θύκαηα;  
α. Σηα ζηεξεά.  
β. Σηα αέξηα.  
γ.  Σηα πγξά.  
δ. Σην θελό. 
 
10.Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζωζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε. Οη 

πξνηάζεηο αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο θύκαηνο. 

α.Η πεξίνδνο ελόο θύκαηνο είλαη ίζε κε ηελ πεξίνδν ηαιάληωζεο ηωλ κνξίωλ ηνπ 

ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην θύκα. 

 β.Η ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο είλαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηαιάληωζεο ηωλ κνξίωλ ηνπ 

ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην θύκα. 

 γ.Τν κήθνο θύκαηνο ελόο εγθάξζηνπ θύκαηνο είλαη ίζν κε ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζε 

έλα όξνο θαη ζηελ ακέζωο επόκελε θνηιάδα.  

δ.Τν κήθνο θύκαηνο ελόο δηακήθνπο θύκαηνο είλαη ίζν κε ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζε 

έλα πύθλωκα θαη ζην ακέζωο επόκελν αξαίωκα. 

 ε.Τν πιάηνο ελόο θύκαηνο είλαη δηαθνξεηηθό από ην πιάηνο ηαιάληωζεο ηωλ κνξίωλ 

ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην θύκα. 

 

11.Πνην από ηα παξαθάηω ραξαθηεξηζηηθά ελόο θύκαηνο καο δείρλεη πόζε ελέξγεηα 

κεηαθέξεη ην θύκα;  

α. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο,    

β. Η ζπρλόηεηα,     

γ. Τν πιάηνο,     

δ. Τν κήθνο θύκαηνο. 

 

12.Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζωζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε.  

Οη πξνηάζεηο αθνξνύλ ηα εγθάξζηα θαη ηα δηακήθε θύκαηα. 

α.Από ηελ θίλεζε ελόο πινίνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 
εγθάξζηα θύκαηα. 



β.Τα ζαιάζζηα θύκαηα πνπ έρνπλ κεγαιύηεξν ύςνο δηαδίδνληαη κε 
κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ηα ζαιάζζηα θύκαηα πνπ έρνπλ κηθξόηεξν ύςνο. 
γ.Σε έλα δηάκεθεο θύκα ην κήθνο θύκαηνο είλαη ίζν κε ηελ απόζηαζε αλάκεζα 
ζε έλα πύθλσκα θαη ζην ακέζσο επόκελν πύθλσκα. 
δ.Σε έλα εγθάξζην θύκα ην κήθνο θύκαηνο είλαη ίζν κε ηελ απόζηαζε αλάκεζα 
ζε έλα όξνο θαη ζην ακέζσο επόκελν όξνο. 
ε.Τα δηακήθε ζεηζκηθά θύκαηα θαηά ηε δηάδνζε ηνπο ζην έδαθνο έρνπλ 
κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ηα εγθάξζηα ζεηζκηθά θύκαηα. 
 
13.Έλα δηάκεθεο θύκα πεξλάεη από έλα ειαζηηθό κέζν πνπ είλαη ζηεξεό ζε 
έλα άιιν πνπ είλαη πγξό. Τη από ηα παξαθάησ ηζρύεη γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ 
θύκαηνο;  
α. Δίλαη κεγαιύηεξε ζην πγξό.  
β. Δίλαη κεγαιύηεξε ζην ζηεξεό.  
γ.  Καη ζηα δύν ειαζηηθά κέζα είλαη ίδηα. 
δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ζε πνην κέζν ε ηαρύηεηα είλαη κεγαιύηεξε αλ 
δελ μέξνπκε ηε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο. 
 
14.Σε έλα ζηεξεό ειαζηηθό κέζν δηαδίδνληαη ηαπηόρξνλα έλα εγθάξζην θαη έλα 
δηάκεθεο θύκα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Τη από ηα παξαθάησ ηζρύεη γηα 
ην κήθνο θύκαηνο ησλ δύν θπκάησλ; 
α. Μεγαιύηεξν κήθνο θύκαηνο έρεη ην δηάκεθεο θύκα.  
β. Μεγαιύηεξν κήθνο θύκαηνο έρεη ην εγθάξζην θύκα.  
γ.  Καη ηα δύν θύκαηα έρνπλ ην ίδην κήθνο θύκαηνο. 
δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε αλ δελ μέξνπκε ην ρξόλν δηάδνζεο ηνπ θάζε 
θύκαηνο. 
 
15.Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε γηα ηελ ηαρύηεηα 
δηάδνζεο ελόο 
θύκαηνο; 
α. Αλ γλσξίδνπκε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο θύκαηνο, μέξνπκε θαη ηελ 
ηαρύηεηα κε 
ηελ νπνία ηαιαληώλνληαη ηα κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ κέζα ζην νπνίν 
δηαδίδεηαη 
ην θύκα. 
β.Αλ γλσξίδνπκε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο θύκαηνο, μέξνπκε θαη ηελ 
ηαρύηεηα κε 
ηελ νπνία κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από έλα ζεκείν ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ζε έλα 
άιιν. 
γ.Αλ γλσξίδνπκε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο θύκαηνο, κπνξνύκε λα 
ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε ζηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θύκα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ρξόλν. 
δ. Αλ γλσξίδνπκε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο θύκαηνο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 
θύκαηνο, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην κήθνο θύκαηνο ηνπ. 
 
16.Η πεξίνδνο ελόο δηακήθνπο θύκαηνο, όηαλ απηό δηαδίδεηαη ζε έλα ζηεξεό 
ειαζηηθό κέζν, είλαη Τ = 0,05 s. Αλ ην ίδην θύκα δηαδίδεηαη ζε έλα αέξην 
ειαζηηθό κέζν, ηη από ηα παξαθάησ ζα ηζρύεη γηα ηε ζπρλόηεηα ηνπ;  
α. Θα είλαη ίζε κε 20 Ηz.  
β. Θα είλαη κηθξόηεξε από 20 Ηz. 



 γ.  Θα είλαη κεγαιύηεξε από 20 Ηz. 
δ. Γελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε αλ δελ μέξνπκε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 
θύκαηνο ζε θάζε κέζν. 
 
17. Έλα θύκα κε ζπρλόηεηα f = 5 Ηz δηαδίδεηαη ζε έλα κέζν Α κε ηαρύηεηα π, 
θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα κέζν Β κε ηαρύηεηα π2 (πη > π2). Να ζεκεηώζεηε κε Σ 
θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε. 
 α.Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θύκα ζην κέζν Β είλαη δηαθνξεηηθή 
από ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ζην κέζν Α.  
β.Η πεξίνδνο ηνπ θύκαηνο ζην κέζν Β είλαη Τ = 0,23 s 
γ.Τν κήθνο θύκαηνο ηνπ θύκαηνο δελ αιιάδεη όηαλ πεξάζεη από ην κέζν Α ζην 
κέζν Β. 
 δ.Τν κήθνο θύκαηνο ηνπ θύκαηνο ζην κέζν Β είλαη κεγαιύηεξν από ηα κήθνο 
θύκαηνο 
ηνπ θύκαηνο ζην κέζν Α. 
 ε.Τν θύκα δηαλύεη κεγαιύηεξε απόζηαζε ζην κέζν Α ζε ρξόλν 
 
18. Χαξαθηεξίζηε θάζε κηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο κε Σ αλ είλαη ζωζηή ή κε Λ 

αλ είλαη ιαλζαζκέλε: Όηαλ βξεζνύλ κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν δέρνληαη καγλεηηθέο 

επηδξάζεηο 

α) Μόλν ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά                                         
β) Όια ηα πιηθά                                                                   
γ)  Μόλν ηα δηακαγλεηηθά πιηθά   
                                            
19. Να ζπκπιεξωζνύλ ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί: Μαγλεηηθή ξνή κίαο 

επηθάλεηαο δ πνπ είλαη θάζεηε ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ελόο νκνγελνύο καγλεηηθνύ 

πεδίνπ, νλνκάδεηαη ην θπζηθό κέγεζνο 

πνπ ηζνύηαη κε......................ηεο..................ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ επί 

...............................Η ξνή είλαη κέγηζηε όηαλ.................................θαη ειάρηζηε 

όηαλ...................................Μνλάδα ξνήο είλαη................... 

 

20.  Να ζπκπιεξωζνύλ ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί: Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε 

ξνή ζε νπνηνδήπνηε θύθιωκα, ηόηε εκθαλίδεηαη ..............................Τν θαηλόκελν 

απηό ιέκε........................... 

 

21. Χαξαθηεξίζηε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ηεο εξώηεζεο πνπ 

αθνινπζεί κε Σ αλ είλαη ζωζηή ή κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε: Η ΔΓ. επαγωγήο πνπ 

αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ζωιελνεηδνύο 

α) Γηαξθεί γηα όζν ρξόλν ν ππξήλαο καιαθνύ ζηδήξνπ ππάξρεη αθίλεηνο κέζα ζην 

ζωιελνεηδέο 

β)  Γηαξθεί γηα όζν ρξόλν ν ππξήλαο καιαθνύ ζηδήξνπ              
κπαίλεη ή βγαίλεη από ην ζωιελνεηδέο 

γ)   Γηαξθεί γηα όζν ρξόλν ην ζωιελνεηδέο δηαξξέεηαη                 
από ξεύκα 

δ)  Γηαξθεί γηα όζν ρξόλν κεηαβάιιεηαη ε έληαζε '                     
ηνπ ξεύκαηνο 

 

22. Σπκπιεξώζηε ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ: Τν επαγωγηθό ξεύκα έρεη 

.......................ώζηε ην.........................λα.........................ζηελ αηηία πνπ 

ην πξνθαιεί. 



 

Αθήλνπκε ην καγλήηε κέζα ζε έλα πελίν. Τόηε ζηηο άθξεο ηνπ πελίνπ:  
α) ζα δεκηνπξγεζεί επαγόκελε ηάζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.  
β) ζα δεκηνπξγεζεί επαγόκελν ξεύκα θαη επαγόκελε ηάζε κόλν θαηά ηελ 
είζνδν ηνπ καγλήηε ζην πελίν. 
γ) ζα κεηαβιεζεί ε ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ πελίνπ, 
δ) δε ζα ζπκβεί ηίπνηε από όια απηά. 
 
23.Πνηα από ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ αξρηθή 
πξόηαζε; 
■ 
Όηαλ έλα πελίν πιεζηάδεη έλαλ αθίλεην καγλήηε, ε επαγόκελε ηάζε 
ζηηο άθξεο ηνπ πελίνπ: 
α) απμάλεηαη, αλ ην πελίν θηλεζεί πην γξήγνξα πξνο ην καγλήηε. 
β) κεηώλεηαη, αλ απμεζνύλ νη ζπείξεο ηνπ πελίνπ. 
γ) απμάλεηαη, αλ ν καγλήηεο αληηθαηαζηαζεί κε έλαλ άιιν ιηγόηεξν ηζρπξό 
καγλήηε. 
δ) κεηώλεηαη, αλ κεησζνύλ νη ζπείξεο ηνπ πελίνπ. 
 
24.Με πνηεο από ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο δε ζπκθσλείο; 
Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε.  
α.Η έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο. 
β.Μνλάδα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη ην 1 Α.  
γ. Όηαλ κηα ξάβδνο από ζίδεξν βξεζεί κέζα ζε έλα καγλεηηθό πεδίν, ζα 
δερηεί δύλακε. 
δ.Με ην πείξακα ηνπ Έξζηελη αλαθαιύθζεθε ην καγλεηηθό πεδίν.  
ε.Τν ζύλνιν ησλ δπλακηθώλ καγλεηηθώλ γξακκώλ νλνκάδεηαη καγλεηηθό 
πεδίν. 
 
25.Να ζεκεηώζεηε κε Σ θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε. Οη 
πξνηάζεηο αθνξνύλ ηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 
α.Οη δπλακηθέο καγλεηηθέο γξακκέο είλαη λνεηέο γξακκέο κε αξρή θαη ηέινο. 
β.Σε έλα καγλήηε νη δπλακηθέο καγλεηηθέο γξακκέο εμέξρνληαη από ην λόηην 
πόιν θαη 
εηζέξρνληαη ζην βόξεην πόιν. 
γ.Οη δπλακηθέο καγλεηηθέο γξακκέο δελ ηέκλνληαη. 
δ. Σην ζεκείν όπνπ νη δπλακηθέο καγλεηηθέο γξακκέο είλαη αξαηέο ην πεδίν είλαη 

αζζελέο.  

ε. Όηαλ νη δπλακηθέο καγλεηηθέο γξακκέο είλαη παξάιιειεο, ην αληίζηνηρν καγλεηηθό 

πεδίν ραξαθηεξίδεηαη ωο νκνγελέο. 

 

26.Έλαο επζύγξακκνο αγωγόο βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν.  

Πόηε ν αγωγόο δέρεηαη δύλακε; 

α. Όηαλ είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

β. Όηαλ δηαξξέεηαη από ξεύκα θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο παξάιιεια ζηηο δπλακηθέο 

γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

γ. Όηαλ δηαξξέεηαη από ξεύκα θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακ-

κέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

δ. Σηηο πεξηπηώζεηο α θαη γ. 

1.Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάηω θείκελν κε  ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 



Μηα θίλεζε πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε..........ρξνληθά  δηαζηήκαηα 

ιέγεηαη..........  Ταιαληώζεηο νλνκάδνληαη νη..........  θηλήζεηο αλάκεζα 

ζε δύν.......... ζεκεία ηεο ηξνρηάο. Η κέγηζηε απνκάθξπλζε από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο νλνκάδεηαη..........ηεο ηαιάληωζεο. 

 Σηε δηάξθεηα κηαο ηαιάληωζεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαηξνπή 

ηεο..........ελέξγεηαο ζε..........θαη αληίζηξνθα. 

Σηελ ηδαληθή πεξίπηωζε ε….......ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 
 

2.Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο παξαθάηω 

πξνηάζεηο ωο ζωζηή ή ιαλζαζκέλε. 

α) Κάζε ηαιάληωζε είλαη πεξηνδηθή θίλεζε. 

β) Όηαλ απμάλεηαη ε πεξίνδνο κηαο ηαιάληωζεο, απμάλεηαη θαη ε 

ζπρλόηεηα ηεο. 

γ) Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο δηαηεξείηαη ζηαζεξή, 

αλεμάξηεηα από ην πνηεο δπλάκεηο αζθνύληαη ζην ζώκα πνπ 

ηαιαληώλεηαη. 

δ) Σην απιό εθθξεκέο ην ζώκα πνπ είλαη θξεκαζκέλν ζην λήκα είλαη 

κηθξό, ώζηε λα ζεωξείηαη πιηθό ζεκείν. 

ε) Η πεξίνδνο ελόο απινύ εθθξεκνύο είλαη αλεμάξηεηε ηεο κάδαο θαη 

ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάληωζεο, εθόζνλ απηό είλαη κηθξό. 

 

 

3.Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο ωο ζωζηή ή 

ιαλζαζκέλε,  

α) Τα θύκαηα κεηαθέξνπλ ύιε θαη ελέξγεηα,  

β) Τν κήθνο θύκαηνο ηζνύηαη κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ 

νξέωλ ή θνηιάδωλ. 

γ) Η ηαρύηεηα ηνπ θύκαηνο εμαξηάηαη από ην θύκαηνο. 

δ) Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πιάηνο, ηόζν πεξηζζόηεξε ελέξγεηα 

κεηαθέξεηαη από έλα θύκα. 

ε) Σην ίδην κέζν δηάδνζεο ηα εγθάξζηα θύκαηα δηαδίδνληαη κε 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα απ' όηη ηα δηακήθε. 

 

 

4.Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάηω θείκελν κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 

Κύκα νλνκάδεηαη ε δηάδνζε κηαο..........από κηα πεξηνρή ζε άιιε. Τα 

θύκαηα κεηαθέξνπλ..........ρωξίο λα κεηαθέξνπλ..........Τα κεραληθά 

θύκαηα δηαδίδνληαη κόλν ζε θάπνην..........κέζν. Σηα εγθάξζηα θύκαηα 

ζρεκαηίδνληαη …......... θαη ............, ελώ ζηα δηακήθε..........θαη.......... 

Η απόζηαζε κεηαμύ δύν πιεζηέζηεξωλ ζεκείωλ κε ηελ ίδηα 

απνκάθξπλζε θαη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θίλεζεο νλνκάδεηαη........ 



Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο θύκαηνο ηζνύηαη κε ην γηλόκελν 

ηνπ....................επί ηε.......... 

 

5.Καηά ηε δηάδνζε ηωλ θπκάηωλ πνπ θαίλνληαη ζηα επόκελα ζρήκαηα ηη 

κεηαθέξεηαη αληίζηνηρα; α) ύιε                               
 β)   ελέξγεηα 

γ) ελέξγεηα θαη ύιε          
 δ)   «όξε» θαη «θνηιάδεο» 

ε)  ππθλώκαηα θαη αξαηώκαηα 

 

6.Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο παξαθάηω 

πξνηάζεηο ωο ζωζηή ή ιαλζαζκέλε. 

α) Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηαδίδνληαη θαη ζην θελό. 

β) Όια ηα θύκαηα δηαδίδνληαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θωηόο. 

γ) Τν θωο είλαη κεραληθό θύκα. 

δ) Τα πιηθά θύκαηα εθθξάδνπλ ηελ θπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ 

ζωκαηηδίωλ. 

 

7.Όηαλ έλα κεραληθό θύκα δηαδίδεηαη από έλα κέζν ζε άιιν, πνηα από ηα 

παξαθάηω κεγέζε κεηαβάιινληαη;  

α) Η ηαρύηεηα.                  β)   Η ζπρλόηεηα. 
γ) Τν κήθνο θύκαηνο. 

 

8.Δ' έλα ξερό πηάην ζρεκαηίδνληαη θύκαηα λεξνύ κε ζπρλόηεηα f = 5Ηz 

θαη κήθνο θύκαηνο ι = 6 cm. Να βξεζνύλ: 

α) ε ηαρύηεηα ηωλ θπκάηωλ, β) ε πεξίνδνο ηωλ θπκάηωλ. 
20. Να ζπκπιεξωζνύλ ηα θελά ζηελ επόκελε πξόηαζε. 
Μήθνο θύκαηνο ι νλνκάδεηαη ε .............. ζηελ νπνία δηαδίδεηαη ην 
θύκα ζε ρξόλν .................  

21. Πνηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ιάζνο 

α. Τα εγθάξζηα θύκαηα δηαδίδνληαη ζηα ζηεξεά θαη ζηελ επηθάλεηα ηωλ πγξώλ 

β. Τα εγθάξζηα θύκαηα δηαδίδνληαη ζηα πγξά θαη ζηα ζηεξεά ελώ ηα δηακήθε ζε πγξά, 

ζηεξεά θαη αέξηα. 

γ. Τα εγθάξζηα θύκαηα κεηαβάιινπλ ην ζρήκα ην ζρήκα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν 

δηαδίδνληαη. 

δ. Τα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη ζε πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα. 

22.Δλα εγθάξζην θαη έλα δηάκεθεο θύκα δηαδίδνληαη θαηά ηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη θνξά. 

Σε ηη δηαθέξνπλ νπωζδήπνηε ηα δύν θύκαηα; 

α. ζην κήθνο θύκαηνο, 

β. ζηε ζπρλόηεηα, 

γ. ζηε ηαρύηεηα δηάδνζεο, 

δ. ζηε δηεύζπλζε ηαιάληωζεο 



23. Να ζπκπιεξωζνύλ ηα θελά ζηελ επόκελε πξόηαζε. 
Τα εγθάξζηα ειαζηηθά θύκαηα δηαδίδνληαη κόλν ζηα .......... Αληίζεηα 
ηα ........... θύκαηα δηαδίδνληαη ζηα πγξά , ηα ζηεξεά θαη ηα αέξηα. 

24. Όηαλ  έλα ειαζηηθό θύκα αιιάδεη κέζνλ δηάδνζεο δελ  

κεηαβάιιεηαη 
α. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο β. ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο 

γ. ην κήθνο θύκαηνο δ. όια ηα παξαπάλω. 

25. Τα ειαζηηθά θύκαηα 

α. Μεηαθέξνπλ ελέξγεηα 

β. Μεηαθέξνπλ νξκή 
γ. Μεηαθέξνπλ ύιε 
δ. Μεηαθέξνπλ ελέξγεηα θαη νξκή. 

26. Μεραληθά ή ειαζηηθά θύκαηα είλαη: 

α. Τα εγθάξζηα θύκαηα 
β. Τα δηακήθε θύκαηα 
 

 
 

Απάληεζε 
1.Οη ιέμεηο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ζωζηά ην θείκελν είλαη κε ηε ζεηξά: ίζα, 

πεξηνδηθή, πεξηνδηθέο, αθξαία, πιάηνο, δπλακηθήο, θηλεηηθή, κεραληθή. 

2. Με βάζε ηα παξαπάλω πξνθύπηεη όηη νη πξνηάζεηο (α), (δ) θαη (ε) είλαη 

ζωζηέο, ελώ νη πξνηάζεηο (β) θαη (γ) είλαη ιαλζαζκέλεο. 

3. Η πξόηαζε (α) είλαη ιαλζαζκέλε (ηα θύκαηα δελ κεηαθέξνπλ ύιε). 

Η πξόηαζε (β) είλαη ζωζηή. 

Η πξόηαζε (γ) είλαη ιαλζαζκέλε (ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηωλ θπκάηωλ 

εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο θαη από ην είδνο ηνπ 

θύκαηνο). 

Η πξόηαζε (δ) είλαη ζωζηή. 

Η πξόηαζε (ε) είλαη ιαλζαζκέλε (ηζρύεη ην αληίζεην). 

4. Οη ιέμεηο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ζωζηά ην θείκελν είλαη κε ηε ζεηξά: 

δηαηαξαρήο, ελέξγεηα, ύιε, πιηθό, όξε, θνηιάδεο, ππθλώκαηα, 

αξαηώκαηα, κήθνο θύκαηνο, κήθνπο θύκαηνο, ζπρλόηεηα. 

6. Σωζηέο είλαη νη πξνηάζεηο (α) θαη (δ). 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Ιδιότητες ηλεκ-
τρομαγνητικών κσμάτων. 

Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία νλνκάδεηαη ην ζύλνιν ηωλ αθηηλνβνιηώλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ελεξγεία κε ηε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. 

Όια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα έρνπλ θάπνηεο θνηλέο ηδηόηεηεο. Α) Δίλαη δηαηαξαρέο 

ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πεδίνπ.                     Β) Μεηαθέξνπλ ελέξγεηα. 

Γ) Γηαδίδνληαη ζην θελό κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα, δειαδή ηε ηαρύηεηα ηνπ θωηόο. 



Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηαθέξνπλ ωο πξνο 

Α) ηνλ ηξόπν παξαγωγήο ηνπο, 

Β) ηε δηεηζδπηηθόηεηα ηνπο ζε δηάθνξα πιηθά θαη 

Γ) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξνπλ. 

Τα παξαπάλω εμαξηώληαη από ην κήθνο θύκαηνο θαη ηε ζπρλόηεηα. 

Ιδηόηεηεο ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάηωλ 

1. Ταμηδεύνπλ ζην θελό ή ζε νκνγελέο κέζν επζύγξακκα κε ηε ηα 

ρύηεηα ηνπ θωηόο. Η ηαρύηεηα ηνπο ζην θελό είλαη 310
8  

m/s ελώ κέζα ζηα δηάθνξα 

πιηθά ε ηαρύηεηα ηνπο είλαη κηθξόηεξε από ηε ηαρύηεηα απηή. 

 
 

 

 

 

 

 


