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Μέοξπ Α  - Ταλαμηώζειπ 

Θέμα Α.1. 

Σρμπλήοωζε ηιπ λένειπ πξρ λείπξρμ από ηξ παοακάηω κείμεμξ έηζι ώζηε ξι ποξηάζειπ πξρ 

ποξκύπηξρμ μα είμαι επιζηημξμικά ξοθέπ: 

Α. Οη θηκήζεηξ πμο επακαιαμβάκμκηαη ζε ίζα πνμκηθά δηαζηήμαηα μκμμάδμκηαη ....................... 

Β. Οη πενημδηθέξ θηκήζεηξ πμο πναγμαημπμημύκηαη ακάμεζα ζε δύμ αθναία ζεμεία ηεξ ηνμπηάξ 

μκμμάδμκηαη ....................... 

Γ. Η μέγηζηε απμμάθνοκζε από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ μκμμάδεηαη ....................... ηεξ ηαιάκηςζεξ. 

Δ. O πνόκμξ μηαξ πιήνμοξ ....................... μκμμάδεηαη ....................... ηεξ ηαιάκηςζεξ (Τ). Ο 

ανηζμόξ ηςκ πιήνςκ ....................... (Ν) πμο εθηειεί ημ ζώμα ζε πνμκηθό δηάζηεμα Δt πνμξ ημ 

ακηίζημηπμ πνμκηθό δηάζηεμα μκμμάδεηαη ....................... (f). 

Γ. Σηε δηάνθεηα μηαξ ηαιάκηςζεξ πναγμαημπμηείηαη μεηαηνμπή ηεξ ....................... εκένγεηαξ ζε 

....................... θαη ακηίζηνμθα θαη όηακ δεκ οπάνπμοκ .................. ε ................... εκένγεηα ηεξ 

ηαιάκηςζεξ δηαηενείηαη ζηαζενή. 

 

Θέμα Α.2. 

Έκα ειαηήνημ ζημ μπμίμ έπμομε θνεμάζεη έκα ζώμα μάδαξ m εθηειεί 6 πιήνεηξ ηαιακηώζεηξ ζε 

πνόκμ t = 1 min. 

Α. Να οπμιμγίζεηε ηεκ ζοπκόηεηα ηαιάκηςζεξ ημο ζώμαημξ 

Β. Να οπμιμγίζεηε ηεκ πενίμδμ ηαιάκηςζεξ ημο 

Θέμα Α.3. 

Υπμζέζηε όηη έπεηε έκα ηδακηθό απιό εθθνεμέξ πμο απμηειείηαη από έκα κήμα μήθμοξ l θαη έκα 

ζθαηνίδημ μάδαξ m. 

Α. Από ηη ελανηάηαη θαη από ηη δεκ ελανηάηαη ε πενίμδμξ ημο εθθνεμμύξ 

Β. Μεηαθένμομε ημ απιό εθθνεμέξ από ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ ζηεκ θμνοθή ημο 

Ψειμνείηε. Τη ζα ζομβεί με ηεκ πενίμδμ ημο εθθνεμμύξ; Γλεγήζηε ηεκ απάκηεζε ζαξ 

Θέμαηα Φρζικήπ Γ Γρμμαζίξρ             
Ταλαμηώζειπ  - Μηςαμικά Κύμαηα - Φώπ 

Φλεβάοηπ 2013 
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Θέμα Α.4. 

Σε μηα ζεηζμηθή δόκεζε πανάπζεθακ εγθάνζηα θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα 5km/s θαη 

δηαμήθε θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα 9km/s . Έκαξ ζεηζμμγνάθμξ βνίζθεηαη ζε 

απόζηαζε 450km από ηεκ εζηία ημο ζεηζμμύ.  Με πόζε πνμκηθή δηαθμνά θαηαγνάθεθακ ηα δύμ 

είδε θομάηςκ  από ημ ζεηζμμγνάθμ; 

Μέοξπ Β – Μηςαμικά Κύμαηα 

Θέμα Β.1. 

Σημειώζηε με Σωζηό (Σ) ή Λάθξπ (Λ) ηιπ παοακάηω ποξηάζειπ: 

Α. Τα θύμαηα μεηαθένμοκ ύιε θαη εκένγεηα 

Β. Τμ μήθμξ θύμαημξ ηζμύηαη με ηεκ απόζηαζε μεηαλύ δομ δηαδμπηθώκ μνέςκ ή θμηιάδςκ  

Γ. Η ηαπύηεηα ημο θύμαημξ ελανηάηαη από ημ πιάημξ ημο θύμαημξ 

Δ. Όζμ μεγαιύηενμ είκαη ημ πιάημξ ηόζμ πενηζζόηενε εκένγεηα μεηαθένεηαη από έκα θύμα 

Γ. Τα μεπακηθά θύμαηα δηαδίδμκηαη ζημ θεκό 

ΣΤ.  Σημ ίδημ μέζμ δηάδμζεξ ηα εγθάνζηα θύμαηα δηαδίδμκηαη με μεγαιύηενε ηαπύηεηα από όηη 

ηα δηαμήθε 

Δ. Σηα εγθάνζηα θύμαηα εμθακίδμκηαη ποθκώμαηα θαη αναηώμαηα 

Θέμα Β.2. 

Α. Τη ιέεη μ ζεμειηώδεξ Νόμμξ ηεξ Κομαηηθήξ με ιόγηα θαη με ηύπμ; Να ελεγεζμύκ ηα ζύμβμια 

ημο ηύπμο θαη κα γναθημύκ μη μμκάδεξ μέηνεζεξ 

ημοξ. 

Β. Σαξ δίκεηαη ημ ζηηγμηόηοπμ εκόξ Μεπακηθμύ 

εγθάνζημο Κύμαημξ πμο πανηζηάκεη μηα θςημγναθία 

ημο Κύμαημξ ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t =0,25 s.  

Υπμιμγίζηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ θαη ημ μήθμξ 

θύμαημξ. 

Γ. Έκα θύμα έπεη μήθμξ θύμαημξ 10 m θαη πενίμδμ 2 s. Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ είκαη: 

         α) 5m/s            β) 0,5 m/s          γ) 2 m/s        δ) 0,2 m/s  
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Θέμα Β.3.  

Θέμα Β.4. 

Έκαξ μνεηβάηεξ θςκάδεη μπνμζηά από έκα θαηαθόνοθμ βνάπμ πμο βνίζθεηαη ζε απόζηαζε 425 

m. Η επώ αθμύγεηαη 2,5 s ανγόηενα. 

Α) Πόζε είκαη ε ηαπύηεηα ημο ήπμο ζημκ αένα; 

Β) Τμ μήθμξ θύμαημξ ημο επεηηθμύ θύμαημξ είκαη ίζμ με 1,7 m. Πόζε είκαη ε ζοπκόηεηα ημο 

θύμαημξ; 

Θέμα Β.5. 

Ο Γηάκκεξ βνίζθεηαη μέζα ζε μηα βάνθα ζηε ιίμκε ηςκ Ιςακκίκςκ ε μπμία είκαη απμιύηςξ 

ήνεμε. Ο Γηάκκεξ αθήκεη από ημ πένη ημο πεηναδάθηα κα πέθημοκ ζημ κενό με ζηαζενό νοζμό 

12 πεηναδάθηα ημ ιεπηό. Τμ θάζε θύμα  (όνμξ) πμο δεμημονγείηαη απέπεη από ημ αμέζςξ 

πνμεγμύμεκό ημο 25 εθαημζηά. Ακ μέπνη ηεκ αθηή πμο βνίζθεηαη μ Σπύνμξ έπμοκ δεμημονγεζεί 

100 θύμαηα (όνε), πόζμ απέπεη μ Γηάκκεξ από ημ Σπύνμ θαη ζε πόζμ πνόκμ έθηαζε ημ πνώημ 

θύμα ζημκ Σπύνμ;   

Μέοξπ Γ – Φωπ 

Θέμα Γ.1. 

Σρμπλήοωζε ηιπ λένειπ πξρ λείπξρμ από ηξ παοακάηω κείμεμξ έηζι ώζηε ξι ποξηάζειπ πξρ 

ποξκύπηξρμ μα είμαι επιζηημξμικά ξοθέπ: 

1η Σηήλη 2η Σηήλη 

Α) Σοπκόηεηα (f) 1) Μεηάδμζε μηαξ δηαηαναπήξ ζε έκα οιηθό θαηά ηεκ μπμία 

μεηαθένεηαη εκένγεηα θαη όπη ύιε 

B)Θεμειηώδεξ Νόμμξ 

Κομαηηθήξ 

2) Τα ζςμαηίδηα ημο μέζμο δηάδμζεξ ηαιακηώκμκηαη θαηά 

ηεκ δηεύζοκζε δηάδμζεξ ημο θύμαημξ 

Γ) Δηαμήθεξ Κύμα 3) Ο ανηζμόξ (Ν) ηςκ ηαιακηώζεςκ πμο εθηειεί μ 

ηαιακηςηήξ ζε πνόκμ Δt πνμξ ημκ πνόκμ αοηό 

Δ) Μήθμξ Κύμαημξ (ι) 4) Τα ζςμαηίδηα ημο μέζμο δηάδμζεξ ηαιακηώκμκηαη 

πανάιιεια πνμξ ηεκ δηεύζοκζε δηάδμζεξ ημο Κύμαημξ 

Γ) Μεπακηθό Κύμα 5) ο = ιf 

ΣΤ) Γγθάνζημ Κύμα 6) Απόζηαζε πμο μεηαδίδεηαη ημ θύμα ζε πνόκμ μηαξ 

πενηόδμο 
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Α. Βιέπμομε έκα ακηηθείμεκμ όηακ …………… ημ μπμίμ πνμένπεηαη από αοηό εηζέιζεη ζηα ……………. 

μαξ. Τόηε ημ θςξ δηεγείνεη ηα …………. θύηηανα θαη ε δηέγενζε αοηή μεηαβηβάδεηαη ζημκ 

……………….. . Έκα ακηηθείμεκμ μπμνεί κα εθπέμπεη ημ ίδημ θςξ μπόηε μκμμάδεηαη …………. ή κα 

επακεθπέμπεη ημ θςξ πμο θηάκεη ζε αοηό μπόηε μκμμάδεηαη ……………………. 

Β. Τμ θςξ είκαη μηα μμνθή ……………….. Η θςηεηκή εκένγεηα μεηαθένεηαη από ηα .................. Κάζε 

θςηόκημ μεηαθένεη …………………… πμζόηεηα εκένγεηαξ. Τμ …………….. ημο εθπεμπόμεκμο θςηόξ 

θαζμνίδεηαη από ηεκ εκένγεηα ηςκ θςημκίςκ από ηα μπμία απμηειείηαη. 

Γ. Μέζα ζε θάζε μμμγεκέξ οιηθό ημ θςξ δηαδίδεηαη ………………. Γθηόξ από ηεκ ύιε ημ θςξ 

δηαδίδεηαη θαη ζημ ………. Τα ζώμαηα μέζα ζηα μπμία δηαδίδεηαη ημ θςξ ηα μκμμάδμομε ……………... 

Ακηηζέηςξ ηα ζώμαηα μέζα ζηα μπμία δεκ δηαδίδεηαη ημ θςξ, ηα μκμμάδμομε …………... 

Δ. Όηακ ημ θςξ ζοκακηήζεη ηεκ επηθάκεηα εκόξ ζώμαημξ θαη αιιάλεη θαηεύζοκζε δηάδμζεξ 

παναμέκμκηαξ μέζα ζημ ίδημ δηαθακέξ οιηθό, ιέμε όηη …………………… 

Γ. Όηακ μεηά ηεκ ακάθιαζε μηα ιεπηή θςηεηκή δέζμε αθμιμοζεί μηα εκηειώξ θαζμνηζμέκε 

δηεύζοκζε, αοηή ε ακάθιαζε ιέγεηαη ……………………………. Όηακ ημ θςξ μεηά ηεκ ακάθιαζή ημο ζε 

μηα επηθάκεηα δηαδίδεηαη πνμξ θάζε θαηεύζοκζε, ιέμε όηη …………….. θαη ημ είδμξ αοηό ηεξ 

ακάθιαζεξ ημ μκμμάδμομε ……………….. 

ΣΤ. Τα είδςια πμο ζπεμαηίδμοκ μη επίπεδμη θαζνέθηεξ είκαη ………………………. Η απόζηαζε ημο 

εηδώιμο από έκακ επίπεδμ θαζνέθηε είκαη …………. με ηεκ απόζηαζε ημο ακηηθεημέκμο από ημκ 

θαζνέθηε. Γπίζεξ ημ είδςιμ είκαη …….. ζε μέγεζμξ με ημ ακηηθείμεκμ.  

Δ. Όηακ ημ θςξ πενκά από έκα δηαθακέξ οιηθό ζε έκα άιιμ δηαθακέξ οιηθό, ζημ μπμίμ 

δηαδίδεηαη με δηαθμνεηηθή ηαπύηεηα, ε δηεύζοκζε δηάδμζήξ ημο ………………. Αοηό ημ θαηκόμεκμ 

μκμμάδεηαη …………………… 

Θέμα Γ.2. 

Σε πμηα από ηηξ ηνεηξ ζέζεηξ Α,Β,Γ ημο εκοδνείμο βνίζθεηαη ημ ράνη, 

όηακ εμείξ ημ παναηενμύμε ζηεκ ζέζε Β. 

 

Να αηηημιμγήζεηξ ηεκ απάκηεζε ζμο με ιμγηθά επηπεηνήμαηα. 

 

Θέμα Γ.3. 

Ο Α ηξρ Κεμηαύοξρ ή μ εγγύηαημξ ημο Κεκηαύνμο είκαη μ αζηέναξ μ μπμίμξ βνίζθεηαη 

πιεζηέζηενα πνμξ ημ ειηαθό μαξ ζύζηεμα. Τμ θςξ γηα κα θζάζεη από ημκ Α ημο Κεκηαύνμο ζηε 

Γε πνεηάδεηαη 4,5 έηε.  

Α) Με βάζε αοηό ημ δεδμμέκμ οπμιόγηζε ηεκ απόζηαζε ημο Α ημο Κεκηαύνμο από ηε Γε.  
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Β) Μπμνείξ κα εθηημήζεηξ πόζεξ θμνέξ είκαη μεγαιύηενε αοηή ε απόζηαζε από ηε δηάμεηνμ ημο 

ειηαθμύ μαξ ζοζηήμαημξ;  

Δίδεηαη όηη ε ηαπύηεηα ημο θςηόξ είκαη: 3 · 108 m/sec 

 

Θέμα Γ.4. 

 

Η έθιεηρε Ηιίμο ( μενηθή ή μιηθή) είκαη έκα θαηκόμεκμ πμο μπμνμύμε κα παναηενήζμομε ζε 

μνηζμέκεξ πενημπέξ ηεξ γεξ. Κάζε πνόκμ πναγμαημπμημύκηαη ημοιάπηζημκ δύμ ειηαθέξ 

εθιείρεηξ. Να ελεγήζεηε με απιό ηνόπμ θαη με ηεκ πνήζε εκόξ ζπήμαημξ, με ηεκ ζέζε ηςκ 

εμπιεθόμεκςκ μονακίςκ ζςμάηςκ, ηηξ ζοκζήθεξ θάης από ηηξ μπμίεξ ζομβαίκεη ε έθιεηρε ημο 

Ηιίμο. Γηαηί θάζε θμνά είκαη μναηό ημ θαηκόμεκμ ζε μηα πενημπή ηεξ Γεξ; 

 

Θέμα Γ.5. 

 

Αθηίκα Φςηόξ θηκμύμεκε ζημκ αένα ( nαένα = 1) πνμζπίπηεη ζε επηθάκεηα γοαιημύ (nγοαιημύ = √ ) . 

Έκα μένμξ ημο Φςηόξ ακαθιάηαη επηζηνέθμκηαξ ζημκ αένα θαη έκα μένμξ δηαζιάηαη πενκώκηαξ 

ζημ γοαιί. Ακ γκςνίδεηαη όηη ε αθηίκα θςηόξ ζπεμαηίδεη γςκία 30μ με ηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ, 

κα απακηήζεηε ζηηξ αθόιμοζεξ ενςηήζεηξ, αθμύ ζπεδηάζεηε ημ ζπήμα με ηεκ πμνεία ημο κενμύ. 

Α) Πμηα είκαη ε ηημή ηεξ γςκίαξ πνόζπςζεξ (Θπ) θαη ηεξ γςκηάξ ακάθιαζεξ ( Θα) 

Β) Πμηα είκαη ε ηημή ηεξ γςκηάξ ακάθιαζεξ (Θδ) 

Γ) Πμηα είκαη ε ηημή ηεξ γςκηάξ εθηνμπήξ (Θε) ημο θςηόξ  

Δίκμκηαη εμ30 =1/2 , ζοκ30 =  √  /2 , εμ60 = √ /2 , ζοκ60 = ½ 

Θέμα Γ.6. 

Αθηίκα θςηόξ δηένπεηαη από ημκ αένα ζε μηα πιάθα γοαιημύ. Να ζπεδηάζεηε ηεκ πμνεία ημο 

θςηόξ μέπνη ηεκ έλμδμ ημο από ηεκ γοάιηκε πιάθα. Σε θάζε δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα κα 

θαίκεηαη ε γςκία πνόζπηςζεξ θαη ε γςκία δηάζιαζεξ. 

                             Αέναξ 

 

 

 

 

γοαιί 
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Οδηγίεπ: 

 Μέοξπ Α (Υπξςοεωηική η Α.1. και ηοία θέμαηα ηηπ επιλξγήπ ζξρ) 

 Μέοξπ Β (Υπξςοεωηικά Β.1. & Β.3 και δύξ θέμαηα ηηπ επιλξγήπ ζξρ) 

 Μέοξπ Γ (Υπξςοεωηικά η Γ.1. και ηέζζεοα θέμαηα ηηπ επιλξγήπ ζξρ) 

 

 

 

 


