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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.2-1.6 

Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Να 
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις που θα δώσετε. 

1.2  Το ηλεκτρικό φορτίο 

1. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι μια ιδιότητα των σωμάτων που εξηγεί τις ιδιότητες των 
ηλεκτρικών δυνάμεων. 
2. Υπάρχουν περισσότερα από 2 διαφορετικά είδη φορτίου. 
3. Αν δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα έλκονται μεταξύ τους, τότε το ένα είναι 
σίγουρα θετικά φορτισμένο. 
4. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ένα φορτισμένο σώμα είναι ανάλογη του φορτίου 
του. 
5. Το 1μC είναι ίσο με 10-6 C. 
6. Ηλεκτρικά ουδέτερο ονομάζεται το σώμα που το συνολικό του φορτίο είναι 
μηδέν. 
7. Όταν δύο σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία q1 = +4nC και q2 = -3nC, το ολικό 
φορτίο και των δύο μαζί είναι +1nC. 
 

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 
 

8. Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα. 
9. Ο πυρήνας έχει αρνητικό φορτίο. 
10. Τα νετρόνια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. 
11. Ο αριθμός των πρωτονίων ενός αρνητικού ιόντος είναι μεγαλύτερος από των 
αριθμό των ηλεκτρονίων του. 
12. Θετικό ιόν είναι το άτομο που αποβάλει ηλεκτρόνια. 
13. Ένα σώμα μπορεί να αποκτήσει φορτίο μόνο με αποβολή ή πρόσληψη 
ηλεκτρονίων.  
14. Με την επίδραση ακτινοβολίας ή τριβής σε ένα σώμα προσφέρουμε ενέργεια 
στα άτομα του σώματος για να αποβάλουν πρωτόνια. 
15. Όταν μια γυάλινη ράβδο την τρίβουμε με μεταξωτό ύφασμα ώστε να φορτιστεί 
θετικά η φόρτιση  της ράβδου επιτυγχάνεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από την 
ράβδο προς το ύφασμα. 
16. Σε οποιαδήποτε διαδικασία το ολικό φορτίο διατηρείται σταθερό. 
17. Μία ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. 
18. Η ελάχιστη ποσότητα φορτίου που υπάρχει ελεύθερη στη φύση αντιστοιχεί στο 
φορτίο του ηλεκτρονίου. 
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1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και μικροσκοπική ερμηνεία. 

 
19. Ένα σώμα μπορεί να ηλεκτριστεί είτε με τριβή, είτε με επαφή, είτε με επαγωγή. 
20. Το είδος του φορτίου που θα αποκτήσει ένα σώμα καθώς ηλεκτρίζεται με τριβή 
εξαρτάται από το είδος των υλικών που τρίβονται. 
21. Στην ηλέκτριση με τριβή τα δύο σώματα που τρίβονται πρέπει να αποκτούν ίσα 
και αντίθετα φορτία. 
22. Κατά την ηλέκτριση με επαφή ενός ουδέτερου σώματος με ένα σώμα θετικά 
φορτισμένο, το ουδέτερο θα αποκτήσει θετικό φορτίο. 
23. Μία φορτισμένη μεταλλική σφαίρα Α έχει φορτίο +10μC και έρχεται σε επαφή 
με μία άλλη αφόρτιστη σφαίρα Β. Αν μετά την επαφή η σφαίρα Β έχει αποκτήσει 
φορτίο +6μC, τότε το φορτίο της σφαίρας Α θα είναι +5μC. 
24. Αν σε μια σιδερένια ράβδο προσληφθούν ηλεκτρόνια, το πλεόνασμα των 
ηλεκτρονίων θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλη την έκταση της ράβδου. 
25. Τα μέταλλα είναι οι κυριότεροι ηλεκτρικοί αγωγοί λόγω των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων τους. 
26. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων είναι ηλεκτρόνια που βρίσκονται πολύ 
κοντά στους πυρήνες των ατόμων και κινούνται γύρω από αυτούς με μεγάλη 
ταχύτητα. 
27. Μία αρνητικά φορτισμένη σφαίρα φορτίζει με επαφή μία πλαστική ράβδο. 
Μετά την επαφή το πλεόνασμα ηλεκτρονίων στην πλαστική ράβδο θα παραμείνει 
στην περιοχή φόρτισης. 
 

1.5 Νόμος του Coulomb 
 

28. O Νόμος του Coulomb ισχύει για όλα τα είδη φορτισμένων σωμάτων 
ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 
29. Σύμφωνα με τον Νόμο του Coulomb η ηλεκτρική δύναμη είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με την απόσταση μεταξύ των σημειακών φορτισμένων σφαιρών. 
30. Σύμφωνα με τον Νόμο του Coulomb η ηλεκτρική δύναμη είναι ανάλογη με το 
γινόμενο των σημειακών φορτίων. 

31. Η μαθηματική σχέση του Νόμου του Coulomb είναι F = K𝑞𝑞1+ 𝑞𝑞2
𝑟𝑟2

 . 

32. Η σταθερά Κ του ηλεκτρισμού έχει τιμή που εξαρτάται από το σύστημα 
μονάδων που χρησιμοποιούμε και το υλικό που είναι κατασκευασμένα τα 
φορτισμένα σώματα. 
33. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις έχουν κυρίαρχο ρόλο στον κόσμο των ατόμων. 
34. Αν δύο σημειακά φορτία q1 = -4nC και q2 = -12nC αλληλεπιδρούν, μεγαλύτερη 
δύναμη δέχεται το φορτίο q2. 
35. Αν διπλασιάσουμε ταυτόχρονα ο φορτίο των δύο φορτισμένων σφαιρών στο 
μισό, το μέτρο της δύναμης μεταξύ των σφαιρών υποτετραπλασιάζεται. 
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36. Αν διπλασιάσουμε ταυτόχρονα το φορτίο των δύο φορτισμένων σφαιρών, χωρίς 
να μεταβάλλουμε την μεταξύ τους απόσταση, το μέτρο της δύναμης μεταξύ των 
σφαιρών  διπλασιάζεται. 
37. Αν μειώσουμε την απόσταση δύο φορτισμένων σφαιρών στο μισό, το μέτρο της 
δύναμης μεταξύ των σφαιρών διπλασιάζεται. 
38. Ένα φορτισμένο σώμα έλκει ένα ουδέτερο γιατί το ουδέτερο ηλεκτρίζεται, λόγω 
επαγωγής, με αντίθετο φορτίο στη περιοχή πιο κοντά στο φορτισμένο σώμα. 
 

1.6 Το ηλεκτρικό πεδίο 
 
39. Ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που ασκεί ηλεκτρικές δυνάμεις σε κάθε 
φορτισμένο σώμα. 
40. Αν σε μία περιοχή του χώρου διαπιστώσουμε ότι ένα φορτισμένο σώμα 
εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας του, τότε στην περιοχή υπάρχει ηλεκτρικό 
πεδίο. 
 

Επαναληπτικές ασκήσεις 
 
41. Δύο σημειακά φορτισμένα σώματα βρίσκονται σε απόσταση 9 cm και έλκονται 
με δύναμη μέτρου F = 3,6 N. Πόση θα γίνει η τιμή της ηλεκτρικής δύναμης όταν τα 
δύο φορτία τοποθετήσουν σε απόσταση 27 cm;  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
42. α. Δύο μικρές σφαίρες με q1 = -18nC και q2 = +10nC βρίσκονται σε απόσταση r = 
6 m. Να υπολογίσετε το μέτρο των δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο 
σφαιρών και να τις χαρακτηρίσετε ως ελκτικές ή απωστικές. 
       β. Κάποια στιγμή φέρνουμε τις σφαίρες σε επαφή χρησιμοποιώντας μονωτική 
λαβή και στη συνέχεια τις απομακρύνουμε. Αν μετά την επαφή η σφαίρα q2 έχει 
αποκτήσει φορτίο -2 nC πόσο έχει γίνει το πλέον το φορτίο της σφαίρας q1; 
 

Ενότητες 2.1-2.5 

Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Να 
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις που θα δώσετε. 
 

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 
 

43. Στους μεταλλικούς αγωγούς το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη 
κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
44. Από τους μονωτές δεν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα διότι δεν διαθέτουν καθόλου 
ελεύθερα ηλεκτρόνια. 
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45. Ηλεκτρικοί πόλοι είναι οι δύο αντίθετα ηλεκτρισμένες περιοχές μιας ηλεκτρικής 
πηγής.  
46. Όταν συνδέσουμε τους πόλους μιας μπαταρίας στα άκρα ενός σύρματος , τότε 
στο εσωτερικό του δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. 
47. Το γινόμενο της ποσότητας φορτίου που μετακινείται στο εσωτερικό ενός 
αγωγού επί το χρόνο που διαρκεί η μετακίνηση, το ονομάζουμε ένταση του 
ρεύματος. 
48. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μία διατομή του σύρματος στη 
μονάδα του χρόνου είναι ανάλογος με την ένταση του ρεύματος. 
49. Ένταση ρεύματος 5 Α, σημαίνει ότι από μία διατομή του αγωγού διέρχονται 5 C 
φορτίου σε 1 min. 
50. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει το ρυθμό διέλευσης ηλεκτρικού 
φορτίου από μία διατομή του αγωγού. 
51. Με το αμπερόμετρο μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και 
συνδέεται πάντα σε σειρά. 
52. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς είναι 
η φορά κίνησης των πρωτονίων. 
53. Εμείς θεωρούμε στα ηλεκτρικά κυκλώματα, σαν φορά του ηλεκτρικού ρεύματος 
τη συμβατική ,που έχει  φορά από τον αρνητικό πόλο μιας ηλεκτρικής πηγής προς 
το θετικό. 
54. Δύο αγωγοί Α και Β διαρρέονται από ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Από 
μία διατομή του αγωγού Α διέρχεται το φορτίο q σε χρόνο t, ενώ από τον αγωγό Β 
διέρχεται η μισή ποσότητα φορτίου στον ίδιο χρόνο. Τότε για τα ρεύματα ισχύει  
Ι1= 2Ι2 . 

 
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα 

55. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα. 
56. Σε κάθε ηλεκτρικό δίπολο το πηλίκο της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του 
προς το ρεύμα που το διαρρέει ορίζουν την αντίσταση του διπόλου . 
57. Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία του ηλεκτρικού ρεύματος  να 
διέλθει μέσα από αυτόν . 
58. Κάθε ηλεκτρικό δίπολο είναι αντιστάτης αφού έχει αντίσταση . 
59 . Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης είναι το 1 Ω στο SI. 
60. Αντιστάτες ονομάζουμε τα δίπολα που η αντίστασή τους είναι ανεξάρτητη της 
τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του . 
61. Για τους αντιστάτες ισχύει ο νόμος του Ohm. 
62. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm , η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό 
είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του . 
63. Οι αγωγοί που ικανοποιούν το νόμο του Ohm ονομάζονται αντιστάτες. 
64. Αν σε ένα αντιστάτη διπλασιάσουμε τη τάση  στα άκρα  του , τότε η ένταση του 
ρεύματος που τον διαρρέει θα παραμείνει σταθερή . 
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65. Τα άκρα  ενός αντιστάτη συνδέονται με πηγή τάσης V = 100V και με τη βοήθεια 
ενός αμπερομέτρου παρατηρούμε ότι διαρρέεται  από ρεύμα έντασης I1 = 5A. Αν 
στην ίδια πηγή συνδέσουμε άλλον αντιστάτη διπλάσιας αντίστασης τότε η ένταση 
του ρεύματος I2 που θα τον διαρρέει θα είναι ίση με 10Α. 
 
2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων . 
 
66. Σε ένα κύκλωμα τα φορτία δεν δημιουργούνται ούτε καταστρέφονται , απλώς 
κινούνται διαμέσου των συσκευών . 
67. Όταν σταματά η ροή των ηλεκτρονίων λόγω κάποιας διακοπής στο κύκλωμα , 
τότε λέμε ότι το κύκλωμα είναι κλειστό  . 
68. Αν σε  χριστουγεννιάτικα λαμπάκια παρατηρήσουμε ότι αν καεί ένα δεν 
λειτουργούν και τα υπόλοιπα , συμπεραίνουμε ότι είναι συνδεδεμένα σε σειρά. 
69. Αν τρεις λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά η ένταση του ρεύματος στον 
τρίτο λαμπτήρα είναι μικρότερη από αυτή στο πρώτο. 
70. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που διέρχεται από κάθε διατομή των αγωγών ενός 
κυκλώματος σε σειρά σε ορισμένο χρόνο είναι σταθερός. 
71. ‘Όταν σε ένα κύκλωμα συνδέοντας κατάλληλα τα βολτόμετρα παρατηρούμε ότι 
η τάση στα άκρα του κυκλώματος ισούται με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα 
κάθε συσκευής , τότε οι συσκευές είναι συνδεδεμένες παράλληλα. 
72. Στην παράλληλη σύνδεση οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν η μία ανεξάρτητη 
από την άλλη. 
73. Δυο αντιστάτες συνδέονται παράλληλα με πηγή τάσης 3 V . Τότε ο καθένας θα 
έχεις στα άκρα του τάση 1,5 V. 
74. Αν δύο όμοιοι  αντιστάτες 10 Ω ο καθένας , είναι συνδεδεμένοι παράλληλα η 
ισοδύναμη αντίστασή τους θα είναι ίση με 5 Ω. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

75. Αγωγός συνδέεται με τους πόλους μπαταρίας. Από μία διατομή του αγωγού σε 
χρόνο t = 10sec διέρχεται ποσότητα φορτίου ίση με 6,4 C. 
α . Ποια η τιμή της έντασης του ρεύματος ; 
β. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που περνούν από μία διατομή του 
αγωγού στο χρονικό διάστημα των 10 sec. 
Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου qe= - 1,6 10-19 C. 
 
76. Ένας αντιστάτης αντίστασης R=100Ω διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι 
όταν εφαρμόσουμε στα άκρα του τάση V. 
α.Αν σε χρονικό διάστημα 10sec διέρχονται από ένα σημείο του αντιστάτη 16C 
φορτίου, ποια είναι η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη; 
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β. Ποιος είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που διέρχονται από ένα σημείο του 
αγωγού στο χρονικό διάστημα της ερώτησης α; 
γ. Ποια είναι η τιμή της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόσαμε στα άκρα του 
αντιστάτη; 
 
77. 
 
 

                                                     
Στο σχήμα είναι σχεδιασμένο ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Με βάση το σχήμα να 
χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστές ή Λανθασμένες. 
α. Οι αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά. 
β. Οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται παράλληλα. 
γ. Ο αντιστάτης R4 συνδέεται παράλληλα με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R1,R2 και 
R3. 
δ. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 είναι ίση με το άθροισμα 
των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R2 και R3. 
ε. Η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα του αντιστάτη R4. 
78. Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1  =3Ω , R2 = 6Ω  , R3 = 4Ω και η τάση της 
πηγής V= 18V . 
α. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος . 
β. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα . 
γ. Ποια η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R3. 
δ. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα του αντιστάτη R3. 
ε. Να  υπολογίστε την τάση στα άκρα της ισοδύναμης αντίστασης των R1 και  R2. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 4.1 – 4.3 

Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη . Να 
δικαιολογήσετε  τις απαντήσεις που θα δώσετε. 
 
 

4.1  Ταλαντώσεις  
79. Η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο είναι περιοδικό φαινόμενο. 
80. Η κίνηση του ωροδείκτη είναι ταλάντωση . 
81. Στην ταλάντωση η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή κατά μέτρο και 
κατεύθυνση . 
82. Στην ταλάντωση υπάρχει μία θέση όπου η συνισταμένη δύναμη μηδενίζεται 
στιγμιαία . 
83. Η ταλάντωση είναι μία μεταβαλλόμενη κίνηση . 
 

4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση  
 

84. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο 1 ώρα. 
85. Όταν ένα περιοδικό φαινόμενο επαναλαμβάνεται 10 φορές σε χρόνο 5 sec , έχει 
συχνότητα ίση με 0,5 Hz. 
86. Όταν ένα σώμα ταλαντώνεται γρηγορότερα από κάποιο άλλο θα έχει και 
μεγαλύτερη περίοδο ταλάντωσης . 
87. Συχνότητα 3 Hz σημαίνει ότι σε χρόνο 1 λεπτού ένα σώμα εκτελεί  180 πλήρεις 
ταλαντώσεις . 
88. Αν διπλασιάσουμε  τη συχνότητα ταλάντωσης ενός εκκρεμούς η περίοδός του  
θα υποδιπλασιαστεί . 
89. Η μέγιστη δυνατή απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της 
ταλάντωσης . 
90. Εκτρέπουμε  από τη θέση ισορροπίας του το σφαιρίδιο ενός συστήματος 
ελατήριο – μάζας κατά 7 cm. Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του μπορεί να 
βρεθεί σε θέση απομάκρυνσης 8 cm. 
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91. H περίοδος ενός απλού εκκρεμούς  εξαρτάται από τη γωνία εκτροπής  και το 
μήκος του νήματος.  
92. Αν σε ένα απλό εκκρεμές μειώσω το μήκος του νήματος τότε η συχνότητα 
ταλάντωσης του θα μειωθεί . 
93. Ένα εκκρεμές στη Σελήνη θα ταλαντώνεται με μεγαλύτερη περίοδο από τη Γη . 
 

4.3 Ενέργεια και ταλάντωση 
 
94. Όταν εκτρέπουμε  ένα σώμα από τη θέση ισορροπίας  του προσφέρουμε 
ενέργεια σε ένα ταλαντωτή , μέσω του έργου της δύναμης που ασκούμε. 
95. Στη θέση ισορροπίας το σώμα που ταλαντώνεται δεν έχει καθόλου ενέργεια. 
96. Η μηχανική ενέργεια κατά την διάρκεια μιας  ταλάντωσης αυξάνει. 
97. Κατά τη διάρκεια μιας ταλάντωσης μετατρέπεται περιοδικά η δυναμική 
ενέργεια σε κινητική. 
98. Σε μια ταλάντωση η κινητική και η δυναμική  ενέργεια είναι κάθε στιγμή ίσες. 
 
Επαναληπτικές ασκήσεις  
99. 
 

 Το απλό εκκρεμές του σχήματος εκτελεί 
ταλάντωση μεταξύ των ακραίων θέσεων Α και Β με τη θέση Ο να είναι θέση 
ισορροπίας . Η συνολική μηχανική ενέργεια  της ταλάντωσης 3 J .  
α. Ποια η τιμή της μηχανικής ενέργειας στη θέση Α; 
β. Ποια η τιμή της δυναμικής ενέργειας  στη θέση Β; 
γ. Ποια η τιμή της δυναμικής και κινητικής ενέργειας στη θέση Ο; 
δ. Αν στη θέση Ζ η δυναμική ενέργεια είναι 1,8J , ποια θα είναι η τιμή της κινητικής 
ενέργειας ; 
 
100. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση και σε χρόνο  4 sec  εκτελεί  8 πλήρεις 
ταλαντώσεις . 
α. Να βρείτε τη συχνότητα και την περίοδο αυτής της ταλάντωσης. 
β. Αν η συχνότητά του διπλασιαστεί με κάποιο τρόπο, σε πόσο χρόνο θα εκτελεί τον 
ίδιο αριθμό ταλαντώσεων; 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 5.1-5.3 
 
Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. Να 
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις που θα δώσετε. 

 
5.1 & 5.2 Μηχανικά κύματα & Κύμα και ενέργεια 

101. Όταν διαδίδεται ένα κύμα μεταφέρει ενέργεια και ύλη. 
102. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν μηχανική ενέργεια. 
103. Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται και στο κενό. 
104. Κατά την διάδοση του κύματος τα σωματίδια του μέσου εκτελούν 
ταλαντώσεις. 
105. Τα εγκάρσια κύματα σχηματίζουν όρη και κοιλάδες στο μέσο διάδοσης. 
106. Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη 
διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 
107. Τα πυκνώματα και αραιώματα είναι κοινό χαρακτηριστικό των εγκάρσειων και 
διαμηκών κυμάτων. 
108. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται αποκλειστικά με τα επιφανειακά κύματα. 
109. Τα επιφανειακά κύματα σε κάποιες περιοχές της επιφάνειας του υγρού 
συμπεριφέρονται ως εγκάρσια ενώ σε άλλες ως διαμήκη. 
110. Πηγή ενός κύματος μπορεί να είναι και ένα σημείο του μέσου που 
ταλαντώνεται. 
111. Η περίοδος και η συχνότητα με την οποία ταλαντώνονται τα σωματίδια του 
μέσου κατά τη διάδοση του κύματος ταυτίζονται με τη περίοδο και τη συχνότητα 
του κύματος. 
112. Αν η συχνότητα ενός κύματος είναι ίση με 10 Hzκ κάθε σωματίδιο του μέσου 
ταλαντώνεται με περίοδο 0,1 sec.  
113. Δύο σημεία του μέσου που την ίδια στιγμή έχουν την ίδια απομάκρυνση από 
τη θέση ισορροπίας του και προς την ίδια κατεύθυνση, θα απέχουν μεταξύ τους ένα 
μήκος κύματος. 
114. Δύο διαδοχικά πυκνώματα σε ένα διάμηκες κύμα θα απέχουν  μεταξύ τους 
μισό μήκος κύματος. 
115. Ένα κύμα που αναγκάζει τα σωματίδια του μέσου να εκτελούν ταλάντωση 
μεγαλύτερου πλάτους θα μεταφέρει περισσότερη ενέργεια. 
116. Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος μπορεί να αυξομειώνεται ακόμα και αν το 
κύμα διαδίδεται συνεχώς στο ίδιο μέσο. 
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Επαναληπτικές ασκήσεις 
117. Ένα εγκάρσιο κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός ελαστικού νήματος. 
Παρατηρούμε ότι ένα συγκεκριμένο σημείο του μέσου ταλαντώνεται με περίοδο 0,2 
sec, ενώ η πλησιέστερη απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη είναι ίση με 2m. 
α. Να βρείτε τη συχνότητα του κύματος. 
β. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ταλαντώσεων που θα εκτελέσει ένα 
οποιοδήποτε σημείο του μέσου σε χρόνο 10 sec. 
γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 
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