
 

Φυςική  Α΄ Σάξη Επαγγελματικοφ Λυκείου 

 

Σε όλεσ τισ διδακτικζσ ενότθτεσ του ςχολ.εγχειριδίου, το πλικοσ των ερωτιςεων, αςκιςεων και προβλθμάτων  κα πρζπει να εναρμονίηεται με τον διακζςιμο 

διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ιςχφει και για τθ χριςθ των παραδειγμάτων, των ενκζτων και των δραςτθριοτιτων. 

 

Διδακτική ενότητα υνιςτώμενεσ Διδακτικζσ  Πρακτικζσ/Παρατηρήςεισ Ενδεικτικζσ  

Ώρεσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
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1.1 Με τι αςχολείται η Φυςική 

1.2 Φυςικι και Τεχνολογία 

1.3 Φυςικά μεγζκθ 

1.4 Μονόμετρα και διανυςματικά 

μεγζκθ 

Τα κεφάλαια αυτά δεν κα διδαχκοφν. 

Από το Κεφάλαιο 1.1 κα αναφερκεί μζςα από το παράδειγμα τθσ εικόνασ 1.3, θ διαφορά 

μεταξφ των φυςικϊν και χθμικϊν φαινομζνων. Επιπλζον, με τθ βοικεια των Πινάκων 1.1, 

1.2, 1.3, και των αςκιςεων1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 προτείνεται θ επανάλθψθ των 

κεμελιωδϊν μεγεκϊν, μονάδων μζτρθςθσ και των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ τριγωνομετρίασ. 

Επίςθσ, μζςω παραδειγμάτων να γίνει κατανοθτι θ διάκριςθ μεταξφ μονόμετρων και 

διανυςματικϊν μεγεκϊν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 
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2.1 Η ζννοια τθσ δφναμθσ 

 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/forces-1d/latest/forces-

1d.html?simulation=forces-1d&locale=el 

Σχεδίαςθ δυνάμεων 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1608 

2.2 Τα χαρακτθριςτικά τθσ δφναμθσ  

 

Πρόςκεςθ διανυςμάτων: 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/vector-addition 

2.3 Δυνάμεισ επαφισ και δυνάμεισ ςε 

απόςταςθ 

Κάκετθ αντίδραςθ ςε κεκλιμζνο επίπεδο: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1659 

2.5. Η Δφναμθ ωσ αιτία 

παραμόρφωςθσ  - Νόμοσ του Hooke. 

 

 Νόμοσ του Hooke 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/hookes-law 

Ελατιρια 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and-springs 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/forces-1d/latest/forces-1d.html?simulation=forces-1d&locale=el
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/forces-1d/latest/forces-1d.html?simulation=forces-1d&locale=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1608
https://phet.colorado.edu/el/simulation/vector-addition
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1659
https://phet.colorado.edu/el/simulation/hookes-law
https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and-springs


 

Ιςορροπία δυνάμεων 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10444 

 

2.6. Μζτρθςθ δυνάμεων με το 

δυναμόμετρο 

 

Προτείνεται οι μακθτζσ να εμπλακοφν ςτο εργαςτιριο με μετριςεισ με δυναμόμετρα 

Βιντεοςκοπθμζνα πειράματα που δθμιοφργθςε το ΕΚΦΕ Καρδίτςασ (Νόμοσ του Hooke) 

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki 

Προτείνονται οι αςκιςεισ από 2.1 ζωσ και 2.12 

2.8 Σφνκεςθ δυνάμεωνΟι γωνίεσ των 

παραδειγμάτων με τθ ρυμοφλκθςθ 

πλοίου  

(εικόνα 2.23) και τισ δυνάμεισ που 

ςχθματίηουν γωνία (εικόνα 2.25) να 

κεωρθκοφν ορκζσ. Το κεφάλαιο 

ολοκλθρϊνεται με τον τφπο 2.6 που 

κα διδαχκεί για ορκι γωνία: 

Fολ2=F12+F22. Το λυμζνο παράδειγμα 

δεν περιλαμβάνεται. 

 

Συνιςταμζνθ δφο δυνάμεων 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10793 
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2.9 Ανάλυςθ δφναμθσ ςε ςυνιςτϊςεσ Ανάλυςθ δφναμθσ ςε ςυνιςτϊςεσ 

Για εμπζδωςθ προτείνονται ενδεικτικά οι αςκιςεισ 2.13 ζωσ και 2.21 εκτόσ 2.8β, 2.19 και 

2.20. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΔΤΝΑΜΗ και ΚΙΝΗΗ 

ςε ςυνδυαςμό με το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΟΡΡΟΠΙΑ 

Επανάλθψθ από Β Γυμναςίου:  

Σφςτθμα αναφοράσ, ςχετικι κίνθςθ, οριςμόσ τροχιάσ 

Προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ ενόσ ςωματίου ςε ευκεία γραμμι και ςτο επίπεδο.  

Χρονικι ςτιγμι, Συμβάν, Χρονικό διάςτθμα, κζςθ και μετατόπιςθ 

Διαφορζσ μεταξφ μετατόπιςθσ και διαςτιματοσ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1 Το αίνιγμα τθσ κίνθςθσ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10444
http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10793
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7773


 

4.1.6 Μζςθ ταχφτθτα 

4.1.7Στιγμιαία Ταχφτθτα. 

Ολοκλθρϊνεται μζχρι και τθν 

πρόταςθ:  

«Η ςτιγμιαία   ταχφτητα είναι 

διανυςματικό μζγεθοσ και ςτισ 

ευθφγραμμεσ κινήςεισ ζχει κάθε 

ςτιγμή την ίδια κατεφθυνςη με την 

κατεφθυνςη τησ κίνηςησ». 

Μζςθ ταχφτθτα του κινθτοφ για οριςμζνθ μετατόπιςθ 
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4.2 Αδράνεια – 1οσ νόμοσ του Νεφτωνα 

για τθν κίνθςθ (Δεν περιλαμβάνεται 

ιςτορικό ςθμείωνα) 

Γαλιλαίοσ. Η μάχθ ςτθν Αυγι τθσ Σφγχρονθσ Επιςτιμθσ, Κδρυμα Ευγενιδου 

Αδράνεια των ςωμάτων 

 

2.10 Δράςθ – Αντίδραςθ – 3οσ νόμοσ 

του Νεφτωνα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΔΤΝΑΜΗ και ΚΙΝΗΗ 
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4.3 Ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ 

4.3.1 Μελζτθ τθσ ευκφγραμμθσ 

ομαλισ κίνθςθσ 

Διανυςματικά χαρακτθριςτικά τθσ ταχφτθτασ 

Ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1580 

Λογιςμικό: «Πολλαπλζσ Αναπαραςτάςεισ» του Φυςικοφ Κόςμου: 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/309 

4.4 Ευκφγραμμθ ομαλά 

μεταβαλλόμενθ κίνθςθ – Επιτάχυνςθ 

4.4.1 Η ζννοια τθσ επιτάχυνςθσ 

4.4.2. Εξιςϊςεισ κίνθςθσ – 

Διαγράμματα (Δεν περιλαμβάνονται 

οι αποδείξεισ τφπων και το 

παράδειγμα 3)  

Κίνθςθ δφο αυτοκινιτων 

Η επιτάχυνςθ ςτθν κακθμερινότθτα, διανυςματικά χαρακτθριςτικά τθσ επιτάχυνςθσ, 

κετικι και αρνθτικι επιτάχυνςθ 

Η εξίςωςθ τθσ ταχφτθτασ και θ εξίςωςθ κίνθςθσ ςτθν ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ 

κίνθςθ 

Διαγράμματα κζςθσ – χρόνου 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7731 

Εργαςτιριο: Μελζτθ τθσ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ (με υποςτιριξθ 

των ΕΚΦΕ). 

http://ekfealexandroupolis.blogspot.com/2016/11/1-21-09-2016-1-2-ticker-timer-3-1-4-5-

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1580
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/309
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7731
http://ekfealexandroupolis.blogspot.com/2016/11/1-21-09-2016-1-2-ticker-timer-3-1-4-5-6.html


 

6.html 

βιντεοςκοπθμζνο εργαςτιριο από το ΕΚΦΕ Καρδίτςασ  

Προτεινόμενεσ αςκιςεισ: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.18, 4.19, 4.20 

4.5 ΔΥΝΑΜΗ. Το μυςτικό τθσ 

επιτάχυνςθσ – 2οσ νόμοσ του Νεφτωνα 

Νεφτων, θ δφναμθ του Θεοφ, Κδρυμα Ευγενίδου  
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4.5.2. Βάροσ. (Περιλαμβάνει τα 

παραδείγματα 1,3,4,5) 

Προςγείωςθ ςτθ Σελινθ 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/lunar-lander 

Βίντεο για τθν ελεφκερθ πτϊςθ 

Βίντεο για τθν ελεφκερθ πτϊςθ ςωμάτων ςε ςωλινα κενοφ του ΜΙΤ 

Ελεφκερθ πτϊςθ με φωτογράφιςθ: 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/832 

Ελεφκερθ πτϊςθ – κατακόρυφθ βολι: 

Προτεινόμενεσ αςκιςεισ: 4.21 – 4.29, 4.32, 4.35 – 4.36.  

4.9. Τριβι 

4.9.1 Δυνάμεισ τριβισ 

4.9.2 Που οφείλεται θ τριβι 

 

 

Δυνάμεισ και κίνθςθ 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-

series.html?simulation=forces-and-motion&locale=el 

Τριβι 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/friction 

Μελετϊντασ τθν τριβι ςε διαφορετικζσ επιφάνειεσ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1632 

Κίνθςθ ςε κεκλιμζνο επίπεδο 

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/8516 

Στατικι τριβι και τριβι ολίςκθςθσ  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8368 

 

Προτείνονται ενδεικτικά οι αςκιςεισ: 4.61 – 4.66. 
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4.10 Στατικι τριβι ΤΣ  μζχρι και τθν 

πρόταςθ, μζχρι και τθν πρόταςθ  

«nορ ο ςυντελεςτήσ οριακήσ τριβήσ 

του οποίου οι τιμζσ εξαρτώνται από 

το είδοσ των επιφανειών). 

4.11 Τριβι ολίςκθςθσ 

Περιλαμβάνεται θ παράγραφοσ «Τι 

κάνουμε, για να λφςουμε ζνα 

πρόβλημα τριβήσ»,  

όλα τα λυμζνα παραδείγματα, εκτόσ 

από το «Δφο ςώματα Σ1 και Σ2 … η 

τάςη του ςκοινιοφ».  

Δεν περιλαμβάνεται θ 4.11 και θ 

παράγραφοσ «ασ ςτοχαςτοφμε». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/lunar-lander
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/832
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-series.html?simulation=forces-and-motion&locale=el
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-series.html?simulation=forces-and-motion&locale=el
https://phet.colorado.edu/el/simulation/friction
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1632
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/8516
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8368


 

ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
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5.1 Από τθ βιολογικι εργαςία ςτο 

φυςικό ζργο 

5.2 Ζργο ςτακερισ δφναμθσ. μζχρι τον 

οριςμό: 

 «Το Joule είναι, λοιπόν, το 

παραγόμενο ζργο από τη δφναμη ίςη 

με 1Ν, όταν μετακινεί το ςημείο 

εφαρμογήσ τησ κατά 1m ςτην 

κατεφθυνςη που επενεργεί.».  

Περιλαμβάνεται το παράδειγμα. 

 

5.3. Ζργο γνωςτϊν δυνάμεων 

5.3.1 Το βάροσ, το ζργο και θ … 

ςυντιρθςθ 

 

5.6 Ζργο και ενζργεια: οι δφο όψεισ 

του ίδιου νομίςματοσ. 

Περιλαμβάνονται οι τφποι τθσ 

κινθτικισ ενζργειασ  

και του κεωριματοσ μεταβολισ τθσ 

κινθτικισ ενζργειασ χωρίσ τισ 

αποδείξεισ. Επιπλζον, περιλαμβάνεται 

θ ζννοια τθσ δυναμικισ ενζργειασ,  

το κεϊρθμα διατιρθςθσ τθσ ολικισ 

ενζργειασ και το δεφτερο 

παράδειγμα. 

Κινθτικι και δυναμικι ενζργεια 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park-basics 

Κινθτικι ενζργεια Θ.Μ.Κ.Ε. 

Βαρυτικι δυναμικι ενζργεια 

Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ κατά τθν ελεφκερθ πτϊςθ: 

Θα πρζπει να αποφεφγεται θ εναςχόλθςθ με μεγάλο αρικμό αςκιςεων/προβλθμάτων ι 

με προβλιματα υψθλοφ βακμοφ δυςκολίασ.  

Να μθ διδαχκοφν αςκιςεισ με τροχαλία. 

Προτεινόμενεσ ερωτήςεισ - αςκήςεισ: 5.3, 5.11, 5.12, 5.17, 5.20 

Εργαςτηριακή άςκηςη: 

Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ 

τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν 

ελεφκερθ πτϊςθ ςϊματοσ. 

Βίντεο υλοποίθςθσ πειράματοσ από το ΕΚΦΕ Καρδίτςασ 

Πλιρθσ παρουςίαςθ και υλοποίθςθ από το ΕΚΦΕ Σερρϊν: 

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/about/2014-07-03-05-31-46 

Φφλλο εργαςίασ ςτο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου: 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/VirtualLabWorkSheets/VirtualLabWorkSheets_Physics.html 
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https://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park-basics
http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/about/2014-07-03-05-31-46
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/VirtualLabWorkSheets/VirtualLabWorkSheets_Physics.html

