
1.Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Οι 
προτάσεις αφορούν τα χαρακτηριστικά ενός κύματος. 
Α.Η περίοδος ενός κύματος είναι ίση με την περίοδο ταλάντωσης των μορίων του 
ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα. 
Β. Η συχνότητα ενός κύματος είναι ίση με τη συχνότητα ταλάντωσης των μορίων του 
ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα. 
Γ.Το μήκος κύματος ενός εγκάρσιου κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα όρος και στην αμέσως επόμενη κοιλάδα.  
Δ.Το μήκος κύματος ενός διαμήκους κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα πύκνωμα και στο αμέσως επόμενο αραίωμα.  
Ε. Το πλάτος ενός κύματος είναι διαφορετικό από το πλάτος ταλάντωσης των μορίων 
του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα. 

2.Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός κύματος μας δείχνει πόση ενέργεια 
μεταφέρει το κύμα; α. Η ταχύτητα διάδοσης,    β. Η συχνότητα,    γ. Το πλάτος,    δ. 
Το μήκος κύματος. 

3. Το πλάτος ενός κύματος Κ1 είναι ίσο με Χ1 =5 cm ενώ το πλάτος ενός κύματος Κ2 
είναι ίσο με χ2 = 80 CM.  Ποιο από τα δύο κύματα μεταφέρει μεγαλύτερα ποσά 
ενέργειας;  

α. Το κύμα Κ1   β. Το κύμα Κ2. γ.  Και τα δύο κύματα μεταφέρουν τα ίδια ποσά 
ενέργειας. δ.  Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δεν ξέρουμε ουχνότητα διάδοσης  των 
κυμάτων 
 
4.Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη.  
1..Από την κίνηση ενός πλοίου δημιουργούνται στην επιφάνεια της θάλασσας εγκάρ-
σια κύματα. 
2.Τα θαλάσσια κύματα που έχουν μεγαλύτερο ύψος διαδίδονται με μεγαλύτερη τα-
χύτητα από τα θαλάσσια κύματα που έχουν μικρότερο ύψος. 
3. Σε ένα διάμηκες κύμα το μήκος κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα πύκνωμα και στο αμέσως επόμενο πύκνωμα. 
4.Σε ένα εγκάρσιο κύμα το μήκος κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα όρος και στο αμέσως επόμενο όρος. 
 
5.Ένα διάμηκες κύμα περνάει από ένα ελαστικό μέσο που είναι στερεό σε ένα άλλο 
που είναι υγρό. Τι από τα παρακάτω ισχύει για την ταχύτητα του κύματος; α. Είναι 
μεγαλύτερη στο υγρό. β. Είναι μεγαλύτερη στο στερεό. γ. Και στα δύο ελαστικά μέσα 
είναι ίδια. δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο μέσο η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη 
αν δεν ξέρουμε τη συχνότητα του κύματος. 
 
6.Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το 
στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου κύματος. Αν 
η περίοδος του κύματος είναι Τ = 8 sec 
να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω 
προτάσεων. 
α. Η συχνότητα του κύματος είναι........... 
β. Το μήκος κύματος του κύματος 
είναι....... 
γ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος 
είναι.......... 



δ. Σε χρόνο t=12 sec το κύμα διαδίδεται κατά........ 
 

7.Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Οι 
προτάσεις αφορούν τα ηχητικά κύματα.  

Α.Τα ηχητικά κύματα είναι μηχανικά κύματα.  

Β. Τα ηχητικά κύματα είναι εγκάρσια κύματα. 

Γ. Τα ηχητικά κύματα γίνονται αντιληπτά με την όραση. 

Δ. Τα ηχητικά κύματα δε διαδίδονται στο κενό. 

 
    Ε.Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων εξαρτάται από το μέσο μέσα στο 
οποίο διαδίδεται. 
 

8.Σε ποιο από τα παρακάτω σώματα δε διαδίδονται τα ηχητικά κύματα; α. 
Σε ένα ξύλινο τραπέζι. β. Στον ατμοσφαιρικό αέρα. γ. Στο θαλασσινό 
νερό. δ. Στο κενό. 

9.Ένα ηχητικό σήμα διαδίδεται ταυτόχρονα στο νερό, σε μια σιδερένια ράβδο και 
στον αέρα. Σε ποιο από τα τρία μέσα θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο 
χρόνο; 

α. Στο νερό. 
6. Στη σιδερένια ράβδο. 
γ. Στον αέρα. 
δ. Και στα τρία μέσα θα διανύσει την ίδια απόσταση. 
. 

10.Ένα διαπασών πάλλεται με συχνότητα 8 Ηz. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται 
κοντά στο διαπασών: 

α. θα ακούσει οπωσδήποτε τον ήχο  
β.δεν θα ακούσει τον ήχο 
γ. μπορεί να ακούσει τον ήχο, αλλά μπορεί και να μην τον ακούσει  
δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα ακούσει τον ήχο, αν δεν ξέρουμε την 
απόσταση στην οποία βρίσκεται από το διαπασών 

11.Ένα ηχητικό κύμα διαδίδεται στον αέρα. Αν το ίδιο κύμα διαδοθεί στο νερό, ποιο 
από τα  παρακάτω μεγέθη δε θα αλλάξει; 

α. Η συχνότητα του. 
β. Η ταχύτητα του. 
γ. Το μήκος κύματος του. 
δ. Όλα τα παραπάνω μεγέθη θα αλλάξουν. 
 

12..Σε ένα στερεό ελαστικό μέσο διαδίδονται ταυτόχρονα ένα εγκάρσιο και ένα 
διάμηκες κύμα που έχουν την ίδια συχνότητα. Τι από τα παρακάτω ισχύει για το 
μήκος κύματος των δύο κυμάτων; 
α. Μεγαλύτερο μήκος κύματος έχει το διάμηκες κύμα. β. Μεγαλύτερο μήκος κύματος 
έχει το εγκάρσιο κύμα. γ. Και τα δύο κύματα έχουν το ίδιο μήκος κύματος. 
δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δεν ξέρουμε το χρόνο διάδοσης του κάθε κύμα-
τος. 
 



 
 
 
Λύσεις 

1.Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Οι 
προτάσεις αφορούν τα χαρακτηριστικά ενός κύματος. 
Α.Η περίοδος ενός κύματος είναι ίση με την περίοδο ταλάντωσης των μορίων του 
ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα. 
Β. Η συχνότητα ενός κύματος είναι ίση με τη συχνότητα ταλάντωσης των μορίων 
του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα. 
Γ.Το μήκος κύματος ενός εγκάρσιου κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα όρος και στην αμέσως επόμενη κοιλάδα.  
Δ.Το μήκος κύματος ενός διαμήκους κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα πύκνωμα και στο αμέσως επόμενο αραίωμα.  
Ε. Το πλάτος ενός κύματος είναι διαφορετικό από το πλάτος ταλάντωσης των μορίων 
του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα. 

2.Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός κύματος μας δείχνει πόση ενέργεια 
μεταφέρει το κύμα; α. Η ταχύτητα διάδοσης,    β. Η συχνότητα,    γ. Το πλάτος,    δ. 
Το μήκος κύματος. 

3. Το πλάτος ενός κύματος Κ1 είναι ίσο με Χ1 =5 cm ενώ το πλάτος ενός κύματος Κ2 
είναι ίσο με χ2 = 80 CM.  Ποιο από τα δύο κύματα μεταφέρει μεγαλύτερα ποσά 
ενέργειας;  

α. Το κύμα Κ1   β. Το κύμα Κ2. γ.  Και τα δύο κύματα μεταφέρουν τα ίδια ποσά 
ενέργειας. δ.  Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δεν ξέρουμε ουχνότητα διάδοσης  των 
κυμάτων 
 
4.Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη.  
1..Από την κίνηση ενός πλοίου δημιουργούνται στην επιφάνεια της θάλασσας 
εγκάρσια κύματα. 
2.Τα θαλάσσια κύματα που έχουν μεγαλύτερο ύψος διαδίδονται με μεγαλύτερη τα-
χύτητα από τα θαλάσσια κύματα που έχουν μικρότερο ύψος. 
3. Σε ένα διάμηκες κύμα το μήκος κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα 
σε ένα πύκνωμα και στο αμέσως επόμενο πύκνωμα. 
4.Σε ένα εγκάρσιο κύμα το μήκος κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε 
ένα όρος και στο αμέσως επόμενο όρος. 
 
5.Ένα διάμηκες κύμα περνάει από ένα ελαστικό μέσο που είναι στερεό σε ένα άλλο 
που είναι υγρό. Τι από τα παρακάτω ισχύει για την ταχύτητα του κύματος; α. Είναι 
μεγαλύτερη στο υγρό. β. Είναι μεγαλύτερη στο στερεό. γ. Και στα δύο ελαστικά 
μέσα είναι ίδια. δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο μέσο η ταχύτητα είναι 
μεγαλύτερη αν δεν ξέρουμε τη συχνότητα του κύματος. 
 
6.Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το 
στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου κύματος. Αν η 
περίοδος του κύματος είναι Τ = 8 sec να 
συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω 
προτάσεων. 
α. Η συχνότητα του κύματος είναι..0,125Hz 



β. Το μήκος κύματος του κύματος είναι.80m 
γ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι.10 m/sec 
δ. Σε χρόνο t=12 sec το κύμα διαδίδεται κατά.120m 
 

7.Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Οι 
προτάσεις αφορούν τα ηχητικά κύματα.  

Α.Τα ηχητικά κύματα είναι μηχανικά κύματα.  

Β. Τα ηχητικά κύματα είναι εγκάρσια κύματα. 

Γ. Τα ηχητικά κύματα γίνονται αντιληπτά με την όραση. 

Δ. Τα ηχητικά κύματα δε διαδίδονται στο κενό. 
    Ε.Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων εξαρτάται από το μέσο μέσα 
στο οποίο διαδίδεται. 
 

8.Σε ποιο από τα παρακάτω σώματα δε διαδίδονται τα ηχητικά κύματα; 
α.Σε ένα ξύλινο τραπέζι. β. Στον ατμοσφαιρικό αέρα. γ. Στο θαλασσινό 
νερό. δ. Στο κενό. 

9.Ένα ηχητικό σήμα διαδίδεται ταυτόχρονα στο νερό, σε μια σιδερένια ράβδο και 
στον αέρα. Σε ποιο από τα τρία μέσα θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο 
χρόνο; 

α. Στο νερό. 
6. Στη σιδερένια ράβδο. 
γ. Στον αέρα. 
δ. Και στα τρία μέσα θα διανύσει την ίδια απόσταση. 
. 

10.Ένα διαπασών πάλλεται με συχνότητα 8 Ηz. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται 
κοντά στο διαπασών: 

α. θα ακούσει οπωσδήποτε τον ήχο  
β.δεν θα ακούσει τον ήχο 
γ. μπορεί να ακούσει τον ήχο, αλλά μπορεί και να μην τον ακούσει  
δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα ακούσει τον ήχο, αν δεν ξέρουμε την 
απόσταση στην οποία βρίσκεται από το διαπασών 

11.Ένα ηχητικό κύμα διαδίδεται στον αέρα. Αν το ίδιο κύμα διαδοθεί στο νερό, ποιο 
από τα  παρακάτω μεγέθη δε θα αλλάξει; 

α. Η συχνότητα του. 
β. Η ταχύτητα του. 
γ. Το μήκος κύματος του. 
δ. Όλα τα παραπάνω μεγέθη θα αλλάξουν. 
 

12..Σε ένα στερεό ελαστικό μέσο διαδίδονται ταυτόχρονα ένα εγκάρσιο και ένα 
διάμηκες κύμα που έχουν την ίδια συχνότητα. Τι από τα παρακάτω ισχύει για το 
μήκος κύματος των δύο κυμάτων; 
α. Μεγαλύτερο μήκος κύματος έχει το διάμηκες κύμα. β. Μεγαλύτερο μήκος 
κύματος έχει το εγκάρσιο κύμα. γ. Και τα δύο κύματα έχουν το ίδιο μήκος κύματος. 
δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δεν ξέρουμε το χρόνο διάδοσης του κάθε κύμα-
τος. 

 


