
 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

………………………………………………………………………………………… 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

Οι παρακάτω παράγραφοι της εισαγωγής καθώς και η εργαστηριακή άσκηση της 

εισαγωγής αποτελούν διδακτέα και όχι εξεταστέα ύλη.  

Β. Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη  

Γ. Το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων S.I.  

Ζ. Η µάζα και η πυκνότητα  

Η. Η µεταβολή και ο ρυθµός µεταβολής  

Θ. Γραφικές παραστάσεις  

Εργαστηριακή άσκηση : Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας  

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ  

1.1.1 έως και 1.1.9  

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης  
1.2 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  

1.2.1 έως και 1.2.8  

1.3 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  

1.3.1 έως και 1.3.4, 1.3.7  

∆εν αποτελούν µέρος της εξεταστέας – διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, ασκήσεις 

και προβλήµατα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον αφαιρούνται οι 

ασκήσεις 6 και 12 ( σελίδα 157 και 158 αντίστοιχα).  

2.1 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  



2.1.1 έως και 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναµική ενέργεια U …» έως τη 

σελίδα 172 «…διαφορές των δυναµικών ενεργειών»  

2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως και τη γραµµή πριν 

από τη σχέση ∆Κ+∆U=0 (η σχέση αυτή είναι εντός της ύλης)  
2.1.6 ∆εν αποτελούν µέρος της εξεταστέας – διδακτέας ύλης, όλες οι ερωτήσεις, 

ασκήσεις και προβλήµατα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Επιπλέον 

αφαιρείται και η άσκηση 20 (σελίδα 195).  

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της µηχανικής 

ενέργειας στην ελεύθερη πτώση  

Παρατηρήσεις:  

Τα ένθετα σε έγχρωµο (πράσινο) φόντο και οι περιλήψεις κεφαλαίων δεν αποτελούν 

διδακτέα - εξεταστέα ύλη.  

…………………………………………………………………………………………. 

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ 

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για την Α΄ τάξη Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. και αναφέρθηκε 

νωρίτερα στην παρούσα εγκύκλιο. 

……………………………………………………………………………………… 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ 

1: ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ  

Εισαγωγικό Ένθετο. Να διδαχθεί  
1.1 Ο Νόµος του Coulomb Να διδαχθεί.  

Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2 (σελ. 15-16)  

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο Να διδαχθεί.  

1.3 Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια Να µη διδαχθεί.  

1.4 ∆υναµικό – διαφορά δυναµικού Να διδαχθεί.  

Να µη διδαχθεί το ερώτηµα (γ) στο Παράδειγµα 7 (σελίδα 29)  

Παρατήρηση: Να οριστεί αξιωµατικά η δυναµική ενέργεια, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1.4, αφού η ενότητα 1.3 είναι εκτός ύλης.  

Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων  

Η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη.  

Λυµένα προβλήµατα.  

Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1, 2, 3 και 4 ( σελίδες 39-42).  

Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες, Προβλήµατα  

Αφαιρούνται ερωτήσεις - δραστηριότητες και προβλήµατα που αντιστοιχούν σε 
ύλη που αφαιρείται. Να διδαχθούν ερωτήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται σε 

έως και 3 συνευθειακά ηλεκτρικά φορτία.  

Να µη διδαχτούν: ερωτήσεις και προβλήµατα:  

α) που αναφέρονται σε 3 ή περισσότερα ηλεκτρικά φορτία που δεν είναι 
συνευθειακά  

β) κίνησης φορτίων,  
γ) ισορροπίας φορτίων µε δυνάµεις στο επίπεδο.  

τα προβλήµατα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 µέχρι 44  

Επισήµανση:  

Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…τα κενά του κειµένου µε µία 

ή περισσότερες λέξεις».  



Ένθετα: Εκτός ύλης  

Εργαστηριακή δραστηριότητα: Όχι  

2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ  

2.1 Ηλεκτρικές πηγές  

2.2 Ηλεκτρικό ρεύµα  

Να µη διδαχθεί το «Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύµατος στους 

µεταλλικούς αγωγούς» ( σελίδα 65)  

2.3 Κανόνες τού Kirchhoff  

Να µη διδαχθεί το «2ος Κανόνας Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( σελίδα 71-72)  

2.4 Αντίσταση - Αντιστάτης  

Να µη διδαχθούν οι «Τύποι αντιστατών (αντιστάσεων)», «Χρωµατικός κώδικας» 

και το Παράδειγµα υπολογισµού αντίστασης ( σελίδα 79-80)  

2.5 Συνδεσµολογία αντιστατών (αντιστάσεων)  

Να µη διδαχθεί ο 1ος τρόπος επίλυσης του ερωτήµατος (β) στο παράδειγµα 7 

(σελίδα 86)  

2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος  
2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆) πηγής  

2.9 Νόµος του Οhm για κλειστό κύκλωµα  

Εργαστηριακή Άσκηση: Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού 

κυκλώµατος µε πηγή και ωµικό καταναλωτή (εκτός του κινητήρα )  

Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη της χαρακτηριστικής καµπύλης ηλεκτρικής 

πηγής και ωµικού καταναλωτή (εκτός της κρυσταλλοδιόδου)  

Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων  

Η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη.  

Λυµένα προβλήµατα  

Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1, 3, 4 και 5 ( σελίδες 113, 115-116).  

Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες, Προβλήµατα  

Αφαιρούνται ερωτήσεις-δραστηριότητες και προβλήµατα που αναφέρονται σε 

ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Αφαιρούνται τα προβλήµατα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 31, 38, 41, 43 έως και 48  

Ένθετα: Εκτός ύλης 

………………………………………………………………………………………… 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ 

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για την Β΄ τάξη Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. και αναφέρθηκε 
νωρίτερα στην παρούσα εγκύκλιο. 
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Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  

 


