
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
  

Αντικείμενο: Ταλαντώσεις 
Χρόνος Εξέτασης: 3 ώρες 
  

Θέμα 1ο 
  
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 
το γράμμα που αντιστοιχεί στη(ις) σωστή(ες) απάντηση(σεις). 
1. Ένα σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους χο με 

κυκλική συχνότητα ω. Ποια ή ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι 
σωστή; 

α. στη θέση ισορροπίας είναι x = 0, υ = ±Aω και α = 0. 

β. στη θέση ισορροπίας είναι Εκ = ½ mA2ω2 και ΕΔ = 0. 

γ. στα σημεία μέγιστης απομάκρυνσης είναι x = ±A, υ = 0, α = 0. 

δ. στα σημεία μέγιστης απομάκρυνσης είναι Εκ = 0 και ΕΔ = ½ mA2ω2
.
 

(2 μονάδες) 
2. Σε σώμα που εκτελεί γ.α.τ αν διπλασιάσουμε την ενέργειά του τότε: 
α. η συχνότητα της ταλάντωσής του διπλασιάζεται. 
β. η σταθερή επαναφοράς μένει σταθερή. 
γ. το πλάτος της ταλάντωσης διπλασιάζεται. 
δ. το πλάτος της ταλάντωσης τετραπλασιάζεται. 

(2 μονάδες) 
  

3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί γ.α.τ και η αλγεβρική τιμή της δύναμης 
επαναφοράς μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση: F = F0 

ημωt. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα διαγράμματα 
της δεξιάς. 

 

 

A. F 



(3 μονάδες) 
  

4. Σώμα εκτελεί γ.α.τ. Η επιτάχυνση του: 
α. Έχει πάντοτε φορά αντίθετη της ταχύτητας. 
β. Ελαττώνεται καθώς μειώνεται η δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή. 
γ. Μεταβάλλεται γραμμικά με την ταχύτητα. 
δ. Είναι μηδέν όταν η ταχύτητα είναι μέγιστη. 
ε. Αυξάνει καθώς αυξάνεται η δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή. 
στ. Είναι μηδέν όταν και η ταχύτητα είναι μηδέν. 
  

(3 μονάδες) 
  

B. x 

 

Γ. u 



5. Στη γραμμική αρμονική ταλάντωση έχουμε: 
α. Η επιτάχυνση είναι ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου. 
β.  
γ. Το κινητό διανύει το διάστημα από 0 έως +A/2 στο ίδιο χρόνο που διανύει 
το διάστημα +A/2 έως A. 

δ. Η κίνηση είναι ομαλά επιταχυνόμενη. 
(3 μονάδες) 

  
6. Θεωρούμε μια φθίνουσα αρμονική ταλάντωση. Αν σε χρόνο t το πλάτος 
γίνεται από A / 2 σε A / 4 και σε χρόνο t2 γίνεται από A / 6 σε Α/12, τότε η 

σχέση των χρόνων είναι: 
α. t1 = t2             γ. t1 = t2 / 4

 

β. t1 = 2t2 9;      δ. t2 = 2t1 

(3 μονάδες) 
  

  
7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας 
διεύθυνσης και γύρω από το ίδιο σημείο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων 
είναι: χ1 = α ημωt και χ2

 

α. φ = 0                γ. φ = 2π/3 
β. φ = π/2             δ. φ = π 

(3 μονάδες) 
  

8. Σε κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L – C και σε μια περίοδο, η 
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται ίση με την ενέργεια του 
μαγνητικού πεδίου του πηνίου: 
 α. τέσσερις φορές         γ. δυο φορές 
 β. μια φορά οκτώ φορέςς 

(3 μονάδες) 
  

9.  α. Το πλάτος της ταλάντωσης κατά το συντονισμό εξαρτάται από τη 
σταθερή απόσβεσης. 
     β. Με την αύξηση της σταθερής b η συχνότητα συντονισμού του 
ταλαντωτή μικραίνει 
    γ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, αν η συχνότητα f του διεγέρτη 
αυξάνεται συνεχώς έτσι ώστε f > f0, τότε το πλάτος της ταλάντωσης συνεχώς 

αυξάνεται.  
(3 μονάδες) 

Θέμα 2ο 
  
1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

α. t) ημ( t) εκφράζει μια κίνηση η οποία ονομάζεται ……………………………, 
όταν οι επιμέρους κυκλικές συχνότητες ωω1 και ω2 διαφέρουν πολύ λίγο 

μεταξύ τους. 
β. Ο παράγοντας Α΄ = …………………….. μεταβάλλεται με το χρόνο πιο αργά 
από τον παράγοντα ……………………. ο οποίος μεταβάλλεται με κυκλική 
(γωνιακή) συχνότητα …… = …………. ≃ ……... ≃ ……… 

γ. Ο παράγοντας Α΄ = ………………………. ονομάζεται ………………… και 
μεταβάλλεται, με αργό ρυθμό, από την τιμή ……….. μέχρι την τιμή ……………. 
δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του ……………… 
ονομάζεται ……………. του ……………………………  



(6 μονάδες) 
  

2. της μάζας από τη θέση ισορροπίας της σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται 
από την εξίσωση: x = Αημ(ωt + π/2).  
Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις συναρτήσεις με τη γραφική της 
παράσταση και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.:  

(6 μονάδες) 
  

3.Υλικό σημείο εκτελεί γ.α.τ με πλάτος A. Αν ο ελάχιστος χρόνος που 
χρειάζεται για να μεταβεί από τη θέση ισορροπίας στη θέση χ = ΑΑ είναι t = 
4 sec. Η περίοδος της ταλάντωσης θα είναι: 
α. Τ = 32 sec     β. Τ = 64 sec     γ. Τ = 16 sec     δ. Τ = 8 sec 
  

(6 μονάδες) 
  
4. α. Τι ονομάζεται εξαναγκασμένη ταλάντωση; 
β. Πως μεταβάλλεται το πλάτος του ρεύματος της εξαναγκασμένης 
ηλεκτρικής ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα του διεγέρτη; 
(σχεδιάστε το αντίστοιχο κύκλωμα και εξηγείστε τη γραφική παράσταση). 
γ. Ποιος ο ρόλος της σταθεράς (και ποια είναι αυτή) στην κατάσταση 
συντονισμού του κυκλώματος; (εξηγείστε). 

(6 μονάδες) 
  

Θέμα 3ο 
  
Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αποτελείται από πηνίο με συντελεστή 
αυτεπαγωγής L = 10 mH και πυκνωτή με χωρητικότητα C = 1μF. Το 
κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια στιγμή που τη θεωρούμε 
σαν αρχή μέτρησης του χρόνου ( δηλ t = 0 ), το φορτίο του πυκνωτή είναι q 
= 0, ενώ το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο είναι 0,1 Α. 
α. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του φορτίου που θα αποκτήσει ο πυκνωτής. 
Ποια χρονική στιγμή θα γίνει αυτό για πρώτη φορά; 

  
i) ΕΔ>ΔΔ = f (t),  

 
ii) EK

 

 
iii) Eολ= f (t) 

 

 

 



β. Να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή κατά την οποία η ενέργεια του 
μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι τριπλάσια από την ενέργεια του 
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή για πρώτη φορά. 
γ. Το παραπάνω κύκλωμα έρχεται σε σύζευξη με άλλο κύκλωμα L – C, του 
οποίου το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L΄ = 20 mH. Ποια πρέπει να 
είναι η τιμή της χωρητικότητας C΄ του πυκνωτή του δευτέρου κυκλώματος, 
ώστε να έχουμε συντονισμό; 

(25 μονάδες) 
  

Θέμα 4ο 
  
Σώμα μάζας m = 1 Κg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στερεωμένο στο 
άκρο οριζόντιου ελατηρίου με σταθερή Κ = 400 Ν/m που έχει το φυσικό του 
μήκος. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε 
κατακόρυφο τοίχο. Στο σώμα ασκείται (συνεχώς) μια σταθερή οριζόντια 
δύναμη F = 80 N κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου, έτσι ώστε το 
ελατήριο να αρχίσει να επιμηκύνεται. 
α. Να υπολογιστούν:  
1. Η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα. 
2. Η επιμήκυνση του ελατηρίου όταν το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του. 
3. Η μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου. 
β. 1. Να αποδείξετε πως η κίνηση του σώματος είναι απλή αρμονική 
ταλάντωση. 
    2. Να βρείτε το πλάτος και την περίοδο της ταλάντωσης. 
    3. Αν σαν αρχή των χρόνων (t = 0) θεωρήσουμε τη στιγμή που ασκείται 
στο σώμα η δύναμη F, να βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε 
συνάρτηση με το χρόνο. 

(25 μονάδες) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

  


