
 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
…………………………………………………………………………….. 
 

ΦΥΣΙΚΗ 
 
Θα διδαχθεί με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος όπως αυτό 
περιγράφεται στην  υπ’ αριθμ. 4219/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2319/τ.Β΄/1999). Από το 
διδακτικό βιβλίο των Κωστόπουλου Δ. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής Τ.Ε.Ε. 2ου Κύκλου) 
διδάσκονται τα:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (6 ώρες)  
1.1 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού  
1.2 Δύναμη Laplace  
1.3 Μαγνητικά πεδία ρευματοφόρων αγωγών ορισμένου σχήματος  
1.4 Φυσικοί μαγνήτες  
1.5 Στοιχειώδεις μαγνήτες  
1.6 Μαγνητικά υλικά  
1.7 Ηλεκτρομαγνήτης  

Παρατηρήσεις:  
Α) Στην ενότητα 1.2 «Δύναμη Laplace»: Να διδαχθεί μόνο η περίπτωση που ο 

αγωγός είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο.  
Να μη διδαχθεί η παράγραφος «ορισμός του πεδίου Β».  

Β) Στην ενότητα 1.3: Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 1 στη σελ. 15  
Στην υποενότητα «Β. ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος»:  
Να μη διδαχθεί η ερμηνεία.  
Να διδαχθεί μόνο η παράγραφος «Συνοψίζοντας: Το πεδίο σε απόσταση R από 
ευθύγραμμο αγωγό … με τον κανόνα του δεξιού χεριού». (σελ. 18) Σε αυτή την 
παράγραφο ο τύπος 5 να αντικατασταθεί από τον Β=μο 2Ι/4πR.  
Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 2 στη σελ. 19  



Γ) Να μη διδαχθεί η παράγραφος στη σελ. 29: «Θα εξετάσουμε τώρα την 
επίδραση της θερμοκρασίας στη μαγνήτιση ενός σιδηρομαγνητικού υλικού».  

Δ) Να μην ασκηθούν οι μαθητές μόνο σε απλές αλγοριθμικές εφαρμογές των τύπων 
που υπολογίζουν το μέτρο του μαγνητικού πεδίου Β για τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: α) στο κέντρο κυκλικού αγωγού, β) σε απόσταση R σε από 
ευθύγραμμο αγωγό, γ) στο εσωτερικό του σωληνοειδούς.  
Να δοθεί έμφαση ι) στην ποιοτική-ποσοτική σχέση της έντασης του πεδίου με την 
ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό και ιι) στην ποιοτική-ποσοτική 
σχέση του μήκους του αγωγού και του τρόπου που οργανώνεται δηλαδή αν είναι 
ευθύγραμμος ή τυλίγεται σε σπείρες με την ένταση του πεδίου.  
Να μην απομνημονευτούν οι τύποι επειδή περιέχουν σύνθετες σταθερές. Θα 
μπορούσαν να δίνονται σε τυπολόγιο.  

Ε) Να μη διδαχθούν οι ασκήσεις: 2, 3, 4, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚEΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  
Να πραγματοποιηθεί το πείραμα στη σ. 9, δύναμη Laplace.  
Να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα 2 στη σελίδα 31  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (4 ώρες)  
2.1 Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής  
2.2 Νόμος της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής  
2.3 Αμοιβαία επαγωγή  
2.5 μόνο ο κανόνας Lenz  
Παρατηρήσεις:  
Α) Στην ενότητα 2.1. Να διδαχθεί μόνο ο υπολογισμός της μαγνητικής ροής στην 

περίπτωση που η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετη στην επιφάνεια.  
Β) Από την παράγραφο 2.5 να μη διδαχθεί η ερμηνεία διότι είναι σύνθετη για 

μάθημα Γενικής Παιδείας, αλλά να διδαχτεί ο κανόνας του LENZ.  
Γ) Οι τύποι να δίνονται σε τυπολόγιο  
Δ) Να μη διδαχθούν οι ασκήσεις: 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Να πραγματοποιηθεί το πείραμα στην αμοιβαία 
επαγωγή σ. 48  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (6 ώρες)  
3.1 Το εναλλασσόμενο ρεύμα και οι μαθηματικές σχέσεις του  
3.2 Μετασχηματιστής  
3.3 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας  
3.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις-ασφάλειες  
Παρατηρήσεις  
Α) Για την ποσοτική σχέση που υπολογίζει το Uo (τύπος 16, σελ. 67) να δοθεί 

έμφαση στα ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή της σχέσης του Uo 
με τα ω,Ν, Β, Α.  

Β) Να πραγματοποιηθούν ασκήσεις μόνο με τη χρήση τύπων με ενεργές τιμές.  
Γ) Στις ασφάλειες σελ. 79-80 να γίνει αναφορά μόνο στους τύπους ασφάλειας.  
Δ) Να μη διδαχθεί στην ενότητα 3.4 η παράγραφος σελ. 80-82: «Προσέξτε … 

κανόνων ασφάλειας».  
Ε) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις – ασκήσεις: 2, 10, 13, 15, 20, 21. Οι ασκήσεις 6 

και 7 να συζητηθούν στην τάξη. Στην άσκηση 18 οι δραχμές να γίνουν ευρώ. 
Δηλ. αντί 30 δρχ/kwh να γραφεί 0,09 ευρώ / kwh)  

 



  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (5 ώρες)  
4.1 Παραγωγή και διάδοση Μηχανικών Κυμάτων  
4.2 Εγκάρσια και διαμήκη  
4.3 Ταχύτητα διάδοσης – Συχνότητα- Περίοδος- Μήκος Κύματος- Θεμελιώδης 

εξίσωση των κυμάτων  
4.4 Οι ιδιότητες των κυμάτων. Να μη διδαχθεί η παράγραφος 4.4.3 συμβολή  

Παρατηρήσεις:  
Α) Να μη διδαχθούν τα ένθετα: α) τα κύματα στην επιφάνεια της θάλασσας σ. 

102 και β) η μαθηματική περιγραφή του κύματος σ. 108  
Β) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις - ασκήσεις 8, 12.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (3 ώρες)  
5.1 Αιτίες δημιουργίας των σεισμικών κυμάτων  
5.2 Τα είδη των σεισμικών κυμάτων  
5.3 Προσδιορισμός του επίκεντρου του σεισμού  
5.4 Η κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών  
Παρατηρήσεις:  
Να μη διδαχθεί η άσκηση 4. Η άσκηση 3 να συζητηθεί στην τάξη.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (5 ώρες)  
6.1 Ο ήχος στον αέρα –Πηγές παραγωγής ήχου  
6.2 Διάδοση του ήχου στον αέρα  
6.3 Μέσα διάδοσης του ήχου- Ταχύτητα ήχου  
6.4 Ένταση του ηχητικού κύματος  
6.5 Απλοί και σύνθετοι ήχοι  
6.6 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου  
6.7 Οι υπέρηχοι και οι εφαρμογές τους  
Παρατηρήσεις:  
Α) η ενότητα 6.6 να διδαχθεί περιληπτικά.  
Β) Να μη διδαχθεί η σ. 148 (σύγκριση των ηχητικών εντάσεων: το ντεσιμπέλ) Να 

γίνει στοιχειώδης αναφορά στο dB ως μονάδα μέτρησης έντασης ήχου.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (3 ώρες)  
7.1 Παραγωγή και διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
7.2 Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
7.3 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα : Να διδαχθεί η εικόνα 7.4 στη σελίδα 164-165 και να 

γίνει αναφορά στις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.  
Να μη διδαχθούν οι ενότητες 7.3.1-7.3.7 σ. 166-174.  
Να διδαχθεί η ενότητα 7.3.8. βλάβες που δημιουργούνται από την ιοντίζουσα 
ακτινοβολία  
Παρατήρηση:  
Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις-ασκήσεις: 7 και 9  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΩΣ (5ώρες)  
8.1 Φύση φωτός –θεωρία κβάντα  
8.2 Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός  
8.3 Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός  
8.4 Ανάκλαση του φωτός  
8.5 Νόμοι ανάκλασης – διάχυση  



Να μη διδαχθούν οι ενότητες 8.6 – 8.7 να γίνει αναφορά μόνο στα είδη κατόπτρων 
(επίπεδα, κοίλα, κυρτά)  

Παρατήρηση:  
Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις- ασκήσεις 1, 2, 4, 6, 7  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΙΑΘΛΑΣΗ (4 ώρες)  
9.1 Διάθλαση του φωτός  
9.2 Νόμος διάθλασης (νόμος Snell)  
9.3 Ορική γωνία – ολική ανάκλαση  
9.9 - 9.10 Επιγραμματικά  
Παρατήρηση:  
Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις-ασκήσεις 1 – 10  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 
«Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός» (βλ. και δραστηριότητα 9.1 στη σελ.218, και 
άσκηση 9 του εργαστηριακού οδηγού για την Γ’ Γυμνασίου)  

ΚΕΦAΛΑΙΟ 10 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ – ΠΟΛΩΣΗ - LASER  
Να μη διδαχθεί  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (5 ώρες)  
11.1 Ραδιενέργεια  
11.2 Ακτινοβολία α,β,γ  
11.6 Επιγραμματικά. Να μην απομνημονευθούν οι αντιδράσεις αλλά να δοθεί έμφαση 

στη διατήρηση των υποατομικών σωματιδίων. Να γίνει στοιχειώδης αναφορά 
στην ενέργεια σύνδεσης προκειμένου να εξηγηθεί το Δm.  

11.7 Επιπτώσεις της ραδιενέργειας  
Παρατήρηση:  
Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις-ασκήσεις 1 – 5 και 33, 38, 40  
Επαναληπτικά μαθήματά (5 ώρες)  

Προαιρετικά και εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και χρόνος θα μπορούσαν να  
πραγματοποιηθούν:  
1) Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων (π.χ. με το σωλήνα 

του Kund).  
2)Προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα και εξάρτηση της από τη 

θερμοκρασία  

Προτείνονται και οι προσομοιώσεις:  
1) Για τα ηχητικά κύματα  

Χροιά του ήχου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1624?locale=el 
Φυσική και μουσική στο  
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/Temperament_gr.html 
Στάσιμο κύμα (περιγραφή) http://www.waltefendt.de/ph14gr/stlwaves_gr.htm 

2) Για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα  
Δραστηριότητα: Φτιάξε το δικό σου φασματοσκόπιο  
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_games/spectra/makeGrating.htm 
Εργαστηριακή δραστηριότητα: Μελέτη των Η/Μ κυμάτων με τη χρήση ενός 
video(VCR) και μιας αναλογικής τηλεόρασης  
http://fysikapeiramatika.blogspot.gr/search/label/Physics 

  
………………………………………………………………………………………… 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1624?locale=el
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/Temperament_gr.html
http://www.waltefendt.de/ph14gr/stlwaves_gr.htm
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_games/spectra/makeGrating.htm
http://fysikapeiramatika.blogspot.gr/search/label/Physics


Γ΄ – ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ 
Θα διδαχθεί με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος όπως αυτό 
περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 4219/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2319/τ.Β΄/1999). Από το 
διδακτικό βιβλίο των Κωστόπουλου Δ. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής Τ.Ε.Ε. 2ου Κύκλου).  
Από το βιβλίο «ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΕ 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)» των Κωστόπουλου Δ., 
Παπαχρήστου Π, Σκούντζου Π., Χαλκιά Κ. διδάσκονται τα:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (8 ώρες)  
1.1 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού  
1.2 Δύναμη Laplace  
1.3 Μαγνητικά πεδία ρευματοφόρων αγωγών ορισμένου σχήματος  
1.4 Φυσικοί μαγνήτες  
1.5 Στοιχειώδεις μαγνήτες  
1.6 Μαγνητικά υλικά  
1.7 Ηλεκτρομαγνήτης  

Παρατηρήσεις:  
Α) Στην ενότητα 1.2 «Δύναμη Laplace»: Να διδαχθεί μόνο η περίπτωση που ο 

αγωγός είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο. 
Να μη διδαχθεί η παράγραφος «ορισμός του πεδίου Β».  

Β) Στην ενότητα 1.3: Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 1 στη σελ. 15  
Στην υποενότητα «Β. ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος»: Να μη διδαχθεί η 
ερμηνεία. Να διδαχθεί μόνο η παράγραφος «Συνοψίζοντας: Το πεδίο σε 
απόσταση R από ευθύγραμμο αγωγό … με τον κανόνα του δεξιού χεριού». (σελ. 
18) Σε αυτή την παράγραφο ο τύπος 5 να αντικατασταθεί από τον Β=μο 2 Ι/4πR.  
Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 2 στη σελ. 19  

Γ) Να μη διδαχθεί η παράγραφος στη σελ. 29: «Θα εξετάσουμε τώρα την επίδραση 
της θερμοκρασίας στη μαγνήτιση ενός σιδηρομαγνητικού υλικού».  

Δ) Να μην ασκηθούν οι μαθητές μόνο σε απλές αλγοριθμικές εφαρμογές των τύπων 
που υπολογίζουν το μέτρο του μαγνητικού πεδίου Β για τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  
α) στο κέντρο κυκλικού αγωγού,  
β) σε απόσταση R σε από ευθύγραμμο αγωγό, γ) στο εσωτερικό του 
σωληνοειδούς.  
Να δοθεί έμφαση ι) στην ποιοτική-ποσοτική σχέση της έντασης του πεδίου με την 
ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό και ιι) στην ποιοτική-ποσοτική 
σχέση του μήκους του αγωγού και του τρόπου που οργανώνεται δηλαδή αν είναι 
ευθύγραμμος ή τυλίγεται σε σπείρες με την ένταση του πεδίου.  
Να μην απομνημονευτούν οι τύποι επειδή περιέχουν σύνθετες σταθερές. Θα 
μπορούσαν να δίνονται σε τυπολόγιο.  

Ε) Να μη διδαχθούν οι ασκήσεις: 2, 3, 4, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚEΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  
Να πραγματοποιηθεί το πείραμα στη σ. 9, δύναμη Laplace.  
Να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα 2 στη σελίδα 31  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (6 ώρες)  
2.1 Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής  
2.2 Νόμος της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής  
2.3 Αμοιβαία επαγωγή  



2.5 μόνο ο κανόνας Lenz  
Παρατηρήσεις:  
Α) Στην ενότητα 2.1. Να διδαχθεί μόνο ο υπολογισμός της μαγνητικής ροής στην 

περίπτωση που η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετη στην επιφάνεια.  
Β) Από την παράγραφο 2.5 να μη διδαχθεί η ερμηνεία διότι είναι σύνθετη για 
μάθημα Γενικής Παιδείας, αλλά να διδαχτεί ο κανόνας του LENZ.  
Γ) Οι τύποι να δίνονται σε τυπολόγιο  
Δ) Να μη διδαχθούν οι ασκήσεις: 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Να πραγματοποιηθεί το πείραμα στην αμοιβαία 
επαγωγή σ. 48  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (8 ώρες)  
3.1 Το εναλλασσόμενο ρεύμα και οι μαθηματικές σχέσεις του  
3.2 Μετασχηματιστής  
3.3 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας  
3.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις-ασφάλειες  
Παρατηρήσεις  
Α) Για την ποσοτική σχέση που υπολογίζει το Uo (τύπος 16, σελ. 67) να δοθεί 

έμφαση στα ποιοτικά - ποσοτικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή της σχέσης του Uo 
με τα ω,Ν, Β, Α.  

Β) Να πραγματοποιηθούν ασκήσεις μόνο με τη χρήση τύπων με ενεργές τιμές.  
Γ) Στις ασφάλειες σελ. 79-80 να γίνει αναφορά μόνο στους τύπους ασφάλειας.  
Δ) Να μη διδαχθεί στην ενότητα 3.4 η παράγραφος σελ. 80-82: «Προσέξτε … 

κανόνων ασφάλειας».  
Ε) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις – ασκήσεις: 2, 10, 13, 15, 20, 21. Οι ασκήσεις 6 
και 7 να συζητηθούν στην τάξη. Στην άσκηση 18 οι δραχμές να γίνουν ευρώ. Δηλ. 
αντί 30 δρχ/kwh να γραφεί 0,09 ευρώ / kwh)  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4 ώρες)  
…………………………………………………………………………………….. 

Δ΄ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ Ι 
Θα διδαχθεί με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος όπως αυτό 
περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 4219/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2319/τ. Β΄/1999). Από το 
διδακτικό βιβλίο των Κωστόπουλου Δ. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής Τ.Ε.Ε. 2ου Κύκλου) 
διδάσκονται τα:  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (6 ώρες)  
4.1 Παραγωγή και διάδοση Μηχανικών Κυμάτων  
4.2 Εγκάρσια και διαμήκη  
4.3 Ταχύτητα διάδοσης – Συχνότητα- Περίοδος- Μήκος Κύματος- Θεμελιώδης 

εξίσωση των κυμάτων  
4.4 Οι ιδιότητες των κυμάτων. Να μη διδαχθεί η παράγραφος 4.4.3 συμβολή  
Παρατηρήσεις:  
Α) Να μη διδαχθούν τα ένθετα: α) τα κύματα στην επιφάνεια της θάλασσας σ. 

102 και β) η μαθηματική περιγραφή του κύματος σ. 108  
Β) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις - ασκήσεις 8, 12.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (4 ώρες)  
5.1 Αιτίες δημιουργίας των σεισμικών κυμάτων  



5.2 Τα είδη των σεισμικών κυμάτων  
5.3 Προσδιορισμός του επίκεντρου του σεισμού  
5.4 Η κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών  
Παρατηρήσεις: Να μη διδαχθεί η άσκηση 4. Η άσκηση 3 να συζητηθεί στην τάξη.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (6 ώρες)  
6.1 Ο ήχος στον αέρα –Πηγές παραγωγής ήχου  
6.2 Διάδοση του ήχου στον αέρα  
6.3 Μέσα διάδοσης του ήχου- Ταχύτητα ήχου  
6.4 Ένταση του ηχητικού κύματος  
6.5 Απλοί και σύνθετοι ήχοι  
6.6 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου  
6.7 Οι υπέρηχοι και οι εφαρμογές τους  

Παρατηρήσεις:  
Α) η ενότητα 6.6 να διδαχθεί περιληπτικά.  
Β) Να μη διδαχθεί η σ. 148 (σύγκριση των ηχητικών εντάσεων: το ντεσιμπέλ) Να 

γίνει στοιχειώδης αναφορά στο dB ως μονάδα μέτρησης έντασης ήχου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (4 ώρες)  
7.1 Παραγωγή και διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
7.2 Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
7.3 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα : Να διδαχθεί η εικόνα 7.4 στη σελίδα 164-165 και να 

γίνει αναφορά στις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.  
Να μη διδαχθούν οι ενότητες 7.3.1-7.3.7 σ. 166-174. 
Να διδαχθεί η ενότητα 7.3.8. βλάβες που δημιουργούνται από την ιοντίζουσα 
ακτινοβολία  

Παρατήρηση: Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις-ασκήσεις: 7 και 9  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΩΣ (6 ώρες)  
8.1 Φύση φωτός –θεωρία κβάντα  
8.2 Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός  
8.3 Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός  
8.4 Ανάκλαση του φωτός  
8.5 Νόμοι ανάκλασης – διάχυση  
Να μη διδαχθούν οι ενότητες 8.6 – 8.7 να γίνει αναφορά μόνο στα είδη κατόπτρων 
(επίπεδα, κοίλα, κυρτά)  
Παρατήρηση: Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις- ασκήσεις 1, 2, 4, 6, 7  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΙΑΘΛΑΣΗ (5 ώρες)  
9.1 Διάθλαση του φωτός  
9.2 Νόμος διάθλασης (νόμος Snell)  
9.3 Ορική γωνία – ολική ανάκλαση  
9.10 - 9.10 Επιγραμματικά  
Παρατήρηση: Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις-ασκήσεις 1 – 10  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 
«Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός» (βλ. και δραστηριότητα 9.1 στη σελ.218, και 
άσκηση 9 του εργαστηριακού οδηγού για την Γ’ Γυμνασίου)  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ – ΠΟΛΩΣΗ - LASER  
Να μη διδαχθεί  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (5 ώρες)  
11.1 Ραδιενέργεια  
11.2 Ακτινοβολία α,β,γ  
11.6 Επιγραμματικά. Να μην απομνημονευθούν οι αντιδράσεις αλλά να δοθεί έμφαση 
στη διατήρηση των υποατομικών σωματιδίων. Να γίνει στοιχειώδης αναφορά στην 
ενέργεια σύνδεσης προκειμένου να εξηγηθεί το Δm.  
11.7 Επιπτώσεις της ραδιενέργειας  
Παρατήρηση: Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις-ασκήσεις 1 – 5 και 33, 38, 40  

Επαναληπτικά μαθήματά (5 ώρες)  
Προαιρετικά και εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και χρόνος θα μπορούσαν να  
πραγματοποιηθούν:  
1) Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων (π.χ. με το σωλήνα 

του Kund).  
2) Προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα και εξάρτησή της από τη 

θερμοκρασία.  
Προτείνονται και οι προσομοιώσεις:  
 
1) Για τα ηχητικά κύματα: Χροιά του ήχου  

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1624?locale=el 
Φυσική και μουσική στο 
http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/Temperament_gr.html 
 Στάσιμο κύμα (περιγραφή) http://www.waltefendt.de/ph14gr/stlwaves_gr.htm 

 2) Για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα: Δραστηριότητα: Φτιάξε το δικό σου 
φασματοσκόπιο  
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_games/spectra/makeGrating.htm 
Εργαστηριακή δραστηριότητα: Μελέτη των Η/Μ κυμάτων με τη χρήση ενός 
video(VCR) και μιας αναλογικής τηλεόρασης  
http://fysikapeiramatika.blogspot.gr/search/label/Physics 

  
…………………………………………………………………………………………. 
  
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.  
 
  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  
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