
Φ Υ Σ Ι Κ Η B Γυµνασίου 
 

∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης  
 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  4 

 
1.1. Οι φυσικές επιστήµες και η µεθοδολογία τους. σελ. 9-11. Να διδαχθεί. 
 
1.2. Η επιστηµονική µέθοδος. σελ. 11-14  
Να µη διδαχθεί. Την επιστηµονική µέθοδο οι  µαθητές θα την προσεγγίσουν κατά την 
εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
1.3. Τα φυσικά µεγέθη και οι µονάδες τους. σελ. 14-17  
Να µη διδαχθεί  από το βιβλίο αλλά να γίνει εργαστηριακή  διδασκαλία. Οι µαθητές 
θα προσεγγίσουν  τα φυσικά µεγέθη µέσω της εκτέλεσης των εργαστηριακών 
ασκήσεων 1 και 2. Να γίνεται υπόµνηση µέρους του περιεχοµένου της ενότητας 1.3 
όπου και όταν αυτό προαπαιτείται  για  τη διδασκαλία  των εποµένων ενοτήτων. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 18-20  
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη 
που αφαιρέθηκε.  
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα   
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 και 2.  

 
Κεφάλαιο 2.  Κινήσεις 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 5 – 7  

 

ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 
Να µη διδαχθεί. Να ενσωµατωθούν παραδείγµατα για την έννοια της κίνησης κατά τη 
διδασκαλία των επόµενων υποενοτήτων. 
 
2.1. Περιγραφή της κίνησης σελ. 23-28 
Να µη διδαχθεί. Να γίνουν µόνο οι δραστηριότητες των σελίδων 25 και 27   
Να διδαχθούν οι υποενότητες:  

• «Χρονικό διάστηµα» στη σελ. 27,  

• «Τροχιά» στη σελ. 28. 
Παρατηρήσεις 
Το επίπεδο παρουσίασης των εννοιών είναι υψηλό για το επίπεδο των µαθητών.  
Επειδή προαπαιτούνται µη διδαγµένες µαθηµατικές έννοιες να µη γίνει  επέκταση 
στη διανυσµατική θεώρηση της µετατόπισης. Στην Α Λυκείου θα παρουσιασθεί η 
µετατόπιση αναλυτικά. 
Μέσω των δραστηριοτήτων θα εισαχθούν και θα οριστούν οι έννοιες που απαιτούνται 
για την περιγραφή της κίνησης. 
 
2.2 Η έννοια της ταχύτητας  Σελ. 29-32 
Να διδαχθούν: 

• Η εισαγωγή «Η έννοια της ταχύτητας»  οι υποενότητες, 

• «Μέση ταχύτητα στην καθηµερινή ζωή» σελ. 29 και  

• «Στιγµιαία ταχύτητα στην καθηµερινή γλώσσα» σελ.30.  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ιανυσµατική περιγραφή της ταχύτητας»  σελ. 31,32. 
Ο διανυσµατικός χαρακτήρας της ταχύτητας θα εξετασθεί αναλυτικά στην Α’ Λυκείου.    
 
2.3 Κίνηση µε σταθερή ταχύτητα σελ. 33-35 
Να µη διδαχθεί. 
Παρατηρήσεις 
Οι µαθητές δεν είναι ακόµη εξοικειωµένοι µε τις γραφικές παραστάσεις.  



Η ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις θα µελετηθεί  
αναλυτικά στην Α’ Λυκείου.   
 
2.4. Κίνηση µε µεταβαλλόµενη ταχύτητα σελ. 36-37 
Να µη διδαχθεί.  
Παρατηρήσεις 
Η µεταβαλλόµενη κίνηση θα µελετηθεί  στην Α’ Λυκείου   
Οι τελευταίες υποενότητες αφαιρούνται ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για τη 
διδασκαλία ενοτήτων που λόγω έλλειψης χρόνου δεν διδάσκονται.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 38-41 

• ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε  

• ΟΧΙ οι ασκήσεις 3,4,6,8  
Οι ερωτήσεις, εφαρµογές και  ασκήσεις να παρουσιασθούν ως συµπλήρωµα ή 
εµπέδωση του κάθε µαθήµατος. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Πραγµατοποίηση της Εργαστηριακής  Άσκησης  4. 

 
Κεφάλαιο 3. ∆υνάµεις 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  10 – 12  
 
«Κίνηση και αλληλεπίδραση: ∆υο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης». 
Να διδαχθεί.  
 
3.1. Η έννοια της δύναµης Σελ 43-46. 
Να διδαχθεί.  
 
3.2. ∆ύο σηµαντικές δυνάµεις στον κόσµο Σελ. 47-49. 
Να διδαχθεί. 
 
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων  Σελ. 49-50. 
Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι:  

• Σύνθεση δυνάµεων -  συνισταµένη  

• Σύνθεση δυνάµεων µε την ίδια διεύθυνση, 

• Σύνθεση δυνάµεων µε διαφορετικές διευθύνσεις,  
Να µη διδαχθούν  οι υποενότητες: 

• ∆ύναµη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια,  

• Ανάλυση δύναµης. 
Παρατηρήσεις 
Οι υποενότητες αυτές εισάγουν εφαρµογές σύνθεσης και ανάλυσης δυνάµεων σε δύο 
διαστάσεις.  
Οδηγούν στο να αφιερωθεί πολύς χρόνος  σε επίλυση δύσκολων για την 
συγκεκριµένη ηλικία ασκήσεων. Ο χρόνος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την  
κατανόηση των αντίστοιχων φαινοµένων και νόµων σε µία διάσταση. 
Εφαρµογές σε δύο διαστάσεις θα εξετασθούν αναλυτικά στην Α’ Λυκείου. 
 
3.4. ∆ύναµη και ισορροπία Σελ. 52-53. 
Να διδαχθεί.  
Να δοθεί έµφαση στην έννοια αδράνειας και όχι στην ιστορική αναφορά για το 
Γαλιλαίο. 
 
3.5. Ισορροπία υλικού σηµείου Σελ. 54-55. 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα:  

• Ανάλυση δυνάµεων και ισορροπία και το παράδειγµα 3.2. 
Η ισορροπία δυνάµεων σε δύο διαστάσεις θα εξετασθεί αναλυτικά στην Α’ Λυκείου. 
 
3.6. ∆ύναµη και µεταβολή της ταχύτητας  Σελ. 55-57. 



Να διδαχθεί. 
 
3.7. ∆ύναµη και αλληλεπίδραση  Σελ. 57-59. 
Να διδαχθεί.  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρµογές»  στις σελ. 58,59.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 59-63. 

• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε  

• ΟΧΙ οι ασκήσεις 7,12,13.  
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Πραγµατοποίηση  εργαστηριακής άσκησης 7 «Νόµος του Hooke».  
 

 
Κεφάλαιο 4. Πίεση 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  9-10 
 
4.1. Πίεση Σελ. 65-68. 
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και δύναµη δύο διαφορετικές έννοιες»  
Να διδαχθεί η ενότητα «4.1 Πίεση».   
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα της εικόνας 4.4 για την διείσδυση της πινέζας.  
Παρατηρήσεις 
Το συγκεκριµένο παράδειγµα αν και στοχεύει στη διαφοροποίηση της έννοιας της 
δύναµης απο την έννοια της πίεσης είναι δυσνόητο. Ο ίδιος στόχος επιτυγχάνεται πιο 
εύκολα στην παράγραφο 4.4.  
 
4.2. Υδροστατική πίεση Σελ.  68-71. 
Να διδαχθεί. 
 
4.3. Ατµοσφαιρική πίεση Σελ. 72-74. 
Να διδαχθεί.  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Πως υπολογίζουµε την ατµοσφαιρική πίεση;»  
Παρατηρήσεις 
Ο συγκεκριµένος υπολογισµός δεν προσθέτει ουσιαστικά στην κατανόηση της 
έννοιας της ατµοσφαιρικής πίεσης και οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς 
χρόνος  σε επίλυση ασκήσεων.  
 
4.4. Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά – Αρχή του Πασκάλ Σελ. 75—76. 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί η δραστηριότητα στο τέλος σελ. 76. 
Παρατηρήσεις 
Αν η δραστηριότητα ερµηνευθεί µέσω της µεταβολής της πίεσης που ασκείται στο 
υγρό απαιτείται αρκετά πολύπλοκη επεξεργασία. Αν ερµηνευθεί µέσω της άνωσης 
είναι έννοια που δεν έχει ακόµη διδαχθεί.  
 
4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη σελ. 77-79. 
Να διδαχθεί.  
 
4.6. Πλεύση σελ. 80-81. 
Να µη διδαχθεί.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  σελ. 82-86. 

• ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε  

• ΟΧΙ οι  ασκήσεις 8,9. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 9 «Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη». 
 



 
Κεφάλαιο 5. Ενέργεια 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  7 – 8 
 
«Ενέργεια µια θεµελιώδης έννοια της Φυσικής»   
Να διδαχθεί. 
 
5.1 Έργο και ενέργεια Σελ. 88-92 
Να διδαχθεί η 5.1 «Έργο και ενέργεια»  
Να µη διδαχθεί  από την 5.1 η δεύτερη παράγραφος (ιστορία της έννοιας του έργου).  
Να µη διδαχθούν  οι υποενότητες: 

• «Περιπτώσεις έργου»  

• «Β. ∆ύναµη πλάγια σε σχέση µε την µετατόπιση.» 
Παρατηρήσεις 
Αφαιρούνται διότι οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση 
ασκήσεων που δεν έχουν να προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών.  
Άλλωστε η µελέτη του έργου θα γίνει αναλυτικά στην Α΄ Λυκείου. Σε αυτό το επίπεδο 
( Β΄ Γυµνασίου) ο χρόνος µελέτης να αφιερωθεί  σε εισαγωγικές εφαρµογές όπου η 
δύναµη και η µετατόπιση είναι συγγραµικές.   
 
5.2. ∆υναµική – Κινητική ενέργεια. ∆ύο βασικές µορφές ενέργειας Σελ. 93-96 
Να διδαχθεί.  
 
5.3. Η µηχανική ενέργεια και η διατήρησή της Σελ. 97-99 
Να διδαχθεί.  
Από την  υποενότητα «Έργο και µηχανική ενέργεια» να διδαχθεί µόνο το µέρος της 
τελευταίας παραγράφου « … Το άθροισµα της δυναµικής …» ως και τον τύπο  µε το 
οποίο ορίζεται η µηχανική ενέργεια.  
Το παράδειγµα 5.4 να διδαχθεί δυνητικά, ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης. 
Παρατηρήσεις 
Το έργο έχει ήδη συσχετισθεί µε την µεταβολή της ενέργειας (5.1). Σε αυτό το 
επίπεδο είναι πολύπλοκο να συσχετισθεί το έργο µε µετατροπή ενέργειας από µία 
µορφή σε άλλη. 
Προτείνουµε τον περιορισµό στον ορισµό της µηχανικής ενέργειας και αποφεύγουµε 
αναφορές που πιθανόν να  δυσκολέψουν τους µαθητές. 
 
5.4. Μορφές και µετατροπές ενέργειας  Σελ. 100-102 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Θεµελιώδεις µορφές ενέργειας». 
Τα µοντέλα του µικρόκοσµου θα εισαχθούν µε έννοιες της θερµότητας. 
 
5.5. ∆ιατήρηση της ενέργειας Σελ. 103 
Να διδαχθεί. 
 
5.6. Πηγές ενέργειας Σελ. 103-106 
Να µη διδαχθεί.  
Παρατηρήσεις 
Έχει διδαχθεί στο ∆ηµοτικό. Αφαιρείται ώστε να υπάρξει χρόνος για τη διδασκαλία 
ενοτήτων που λόγω έλλειψης χρόνο δεν διδάσκονται. Προτείνεται η παρουσίαση 
τους µέσω διαθεµατικών δραστηριοτήτων αν υπάρξει χρόνος. 
 
5.7. Απόδοση µιας µηχανής Σελ. 106 
Να µη διδαχθεί. 
 
5.8. Ισχύς Σελ. 107-108 
Να διδαχθεί.  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Ισχύς και κίνηση». Θα µελετηθεί αναλυτικά στην Α 
Λυκείου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 109-114 



• ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε  

• ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ,16,17. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

Κεφάλαιο 6. Θερµότητα. 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  5-6 

 
Η Θερµότητα και ανθρώπινος πολιτισµός» 
Να διδαχθεί.  
 
6.1. Θερµόµετρα και µέτρηση θερµοκρασίας Σελ. 117-1121 
Να µη διδαχθεί.  
Οι έννοιες θα παρουσιασθούν µέσω εργαστηριακών ασκήσεων  
Να γίνουν οι εργαστηριακές ασκήσεις 10 ( βαθµονόµηση θερµοµέτρου) και 12 
(βρασµός) προκειµένου να γίνει βιωµατικά η µέτρηση της θερµοκρασίας. 
 
6.2. Θερµότητα: Μια µορφή ενέργειας Σελ. 121-123 
Να διδαχθεί.   
Επισήµανση: Να αποφευχθούν οι παρανοήσεις που εισάγονται µε την πρόταση « η 
µεταφορά θερµότητας σταµατάει….» που βρίσκεται στο τέλος της σελ.  122. 
 
6.3. Πώς µετράµε τη θερµότητα. Σελ. 123-125 
Να  µη διδαχθεί.  
 
6.4. Θερµοκρασία, θερµότητα και µικρόκοσµος Σελ. 126-127 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες: 

• «Θερµική ενέργεια»,  

• «∆υνάµεις µεταξύ µορίων και εσωτερική ενέργεια σώµατος»,  

• «Η θερµότητα και η αρχή διατήρηση της ενέργειας».  
Επισήµανση:  
Να αποφευχθούν οι παρανοήσεις που εισάγονται µε τη διατύπωση «Μεταφορά 
θερµότητας» στη σελ. 127  
 
6.5. Θερµική διαστολή και συστολή Σελ. 130-135 
Να διδαχθούν.   

• η εισαγωγή  «Θερµική διαστολή και συστολή» και 

• η  υποενότητα «Γραµµική διαστολή στερεών».  
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες  

• «Επιφανειακή διαστολή»,  

• «∆ιαστολή όγκου σε στερεά και υγρά», «∆ιαστολή των αερίων»,  

• «Ερµηνεία της διαστολής»,  

• «∆υνάµεις κατά τη διαστολή και συστολή».  
Να διδαχθεί η  υποενότητα «Η διαστολή του νερού». 
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι συγκεκριµένες 
υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη  διδασκαλία άλλης βασικής 
ενότητας / γνώσης. 
Το σωµατιδιακό µοντέλο θα εισαχθεί µε απλούστερο τρόπο µε τα φαινόµενα της 
εξάτµισης και συµπύκνωσης.   
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 135-140 

• ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε  

• ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5δ, 6,7, 8,11. 
 



Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 10 (βαθµονόµηση θερµοµέτρου). 
 

Κεφάλαιο 7. Αλλαγές κατάστασης 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 4-5 

 
Εισαγωγή  «Η θερµότητα προκαλεί µεταβολές». 
Να διδαχθεί.  
Να µη διδαχθούν όσα αναφέρονται στις σελίδες 144-145.   
Παρατηρήσεις 
Οι παράγραφοι  που αφαιρούνται δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική 
κατανόηση των εννοιών αλλά µάλλον  µειώνουν χρόνο που   θα µπορούσε να 
αφιερωθεί για την παραγωγικότερη  διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας / γνώσης. 
 
7.1. Αλλαγές κατάστασης και θερµότητα Σελ.142-145 
Να διδαχθεί.  
 
7.2. Μικροσκοπική µελέτη των αλλαγών κατάστασης Σελ. 146-148 
Να µη διδαχθεί. 
 
7.3. Εξάτµιση και συµπύκνωση Σελ.. 149-151 
Να διδαχθεί.  
Παρατηρήσεις 
Το σωµατιδιακό µοντέλο που εισάγεται είναι απλό  και έχει τις λιγότερες παρανοήσεις 
σε σχέση µε τη διαστολή, τη διάδοση.  Προτείνεται η αξιοποίηση σχετικού υλικού από 
το λογισµικό Φυσικής για τη Β΄-Γ΄ Γυµνασίου που υπάρχει στα netbooks.  
Επισήµανση: Να προσεχθούν οι πιθανές παρανοήσεις που εισάγει ο χρωµατισµός 
των µορίων µε  το χρώµα του υγρού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

• ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε  

• ΟΧΙ η άσκηση 3.  
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 12 (βρασµός).  
 

Κεφάλαιο 8. ∆ιάδοση θερµότητας 
Να µη διδαχθεί. 

 

Σύνολο ωρών 44 – 52  



Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Γυµνασίου 
 

∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης  
 

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναµη και φορτίο 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  8-10 

 
«Από το κεχριµπάρι στον υπολογιστή» 
Να διδαχθεί.  
 
1.1. Γνωριµία µε την ηλεκτρική δύναµη  Σελ. 11 -12 
Να διδαχθεί. 
 
1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο Σελ. 12-14 
Να διδαχθεί. 
 
1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόµου Σελ. 15-16 
Να διδαχθεί. 
 
1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η µικροσκοπική ερµηνεία Σελ. 16-21 
Να διδαχθεί . 
Η υποενότητα «Αγωγοί και µονωτές» να διδαχθεί χωρίς έµφαση στις λεπτοµέρειες 
του µικροσκοπικού µοντέλου. 
Να µη διδαχθούν:  

• η ∆ραστηριότητα µε την εικόνα 1.20 στη σελ. 18, 

• η υποενότητα  «ηλέκτριση µε επαγωγή», 

• η υποενότητα  «ηλέκτριση µονωτών µε επαγωγή».  
Παρατηρήσεις 
Τα θέµατα που θα διδαχθούν να υποστηριχθούν µε τη χρήση του Λογισµικού  
Φυσικής  για τη Β΄ και Γ΄ Τάξη που υπάρχει στο netbook. 
Οι ενότητες που αφαιρούνται δεν προσφέρουν σηµαντικά σε αυτό το επίπεδο στην 
εννοιολογική κατανόηση και αφαιρούν χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο 
παραγωγικά. Θα παρουσιασθούν αναλυτικά στη Β’ Λυκείου. 
 
1.5. Νόµος του Κουλόµπ  Σελ. 22-24 
Να διδαχθεί.  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα  «Έλξη µεταξύ φορτισµένου και ουδέτερου σώµατος». 
 
1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο Σελ. 24-28 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες: 

• «Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου».  

• «Ηλεκτρικές δυναµικές γραµµές» 

• «Ηλεκτρική θωράκιση». 

• «Ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια».  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 29-33 

• ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε 
ύλη που αφαιρέθηκε.  

• Να µη γίνουν οι ασκήσεις 1και 3.  
Η άσκηση 2 να διδαχθεί ανάλογα µε τις δυνατότητες  των µαθητών. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Εργ. Άσκηση 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις»,   
Παρατηρήσεις 
Να µη γίνουν οι δραστηριότητες ούτε να απαντηθούν  οι ερωτήσεις για την ηλέκτριση 
µε επαγωγή.  
Οι ερωτήσεις  του εργαστηριακού οδηγού και του τετραδίου εργασιών να 
αποτελέσουν οδηγό για την διδασκαλία του 1.4.  



Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύµα  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  12-14 

 
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύµα Σελ. 35-39 
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Ηλεκτρικό ρεύµα και σύγχρονος πολιτισµός».  
Να διδαχθεί η  2.1 «Το ηλεκτρικό ρεύµα» (σε µακρο- και µικρο-επίπεδο). 
 
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωµα Σελ. 39-43 
Να διδαχθεί  
Στην  υποενότητα «Η διαφορά δυναµικού στο ηλεκτρικό κύκλωµα» να µη δοθεί 
έµφαση στους ορισµούς. 
Να µη διδαχθεί η παράγραφος « Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό 
κύκλωµα».  
Θα γίνει λειτουργική νοηµατοδότηση της έννοιας «διαφορά δυναµικού» µέσα από τις 
εργαστηριακές ασκήσεις του κεφαλαίου (Εργ. Ασκ. 4 και 5). 
Θα εξετασθεί αναλυτικά στην Β’ Λυκείου. 
Στην  παράγραφο «Προέλευση ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωµα.» να προσεχθούν οι 
παρανοήσεις που εισάγει η  φράση «πηγή ηλεκτρονίων». 
 
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα Σελ. 43-48 
Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητεςQ 

• «Αντίσταση του διπόλου»,  

• «Νόµος του Ωµ». 
Να µη διδαχθεί το τµήµα που αρχίζει µε τη φράση « Ισχύει ο νόµος του Ωµ για κάθε 
ηλεκτρικό δίπολο;» (σελ. 46) έως το τέλος της υποενότητας.  
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες: 

• «Ο νόµος του Ohm και µικρόκοσµος». 

• «Μικροσκοπική ερµηνεία της αντίστασης ενός µεταλλικού αγωγού». 
Παρατηρήσεις 
Θα εξετασθούν αναλυτικά στην Β’ Λυκείου. 
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή σε αυτό το επίπεδο έχει ήδη ολοκληρωθεί και 
οι συγκεκριµένες υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν 
χρόνο που   θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη  διδασκαλία 
άλλης βασικής ενότητας/γνώσης. 
 
2.4. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Σελ.48-
51 
Να µη διδαχθεί. 
Παρατηρήσεις 
Θα εξετασθούν αναλυτικά στην Β’ Λυκείου. 
Αφαιρούνται διότι οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση 
ασκήσεων που δεν προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών.  
 
2.5. Εφαρµογές αρχών διατήρησης στη µελέτη απλών ηλεκτρικών 
κυκλωµάτων Σελ. 52-56 
Να διδαχθούν οι υποενότητες  

• «Σύνδεση αντιστατών»,  

• «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά»,  

• «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών».  
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες: 

• «Κύκλωµα σύνδεσης σε σειρά»,  

• «Κύκλωµα σε παράλληλη σύνδεση».  
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή θα παρουσιασθεί επαρκώς στις αµέσως 
επόµενες υποενότητες. Οι αφαιρούµενες υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά 
αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που   θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την 
παραγωγικότερη  διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας/γνώσης. 
Να δοθεί έµφαση στην έννοια της ισοδύναµης αντίστασης και να υποβαθµιστεί η 
διαδικασία απόδειξης των σχ. 2.19. και  2.22  



Να αξιοποιηθούν τα λογισµικά που υπάρχουν στα netbooks  π.χ. «Φυσική Β-Γ 
Γυµνασίου». 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 56-63 
ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη 
που αφαιρέθηκε.  
Να µη διδαχθούν ασκήσεις µε κυκλώµατα που περιλαµβάνουν περισσότερες από 
δύο αντιστάσεις ή από µία πηγή. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Να γίνουν  οι Εργαστηριακές Ασκήσεις  

• 2 (Ν. Ohm),  

• 4 (Σύνδεση αντιστατών σε σειρά,  

• 5 (Σύνδεση αντιστατών παράλληλα),  

• 6 (∆ιακοπή και βραχυκύκλωµα).  
 

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  4 

 
3.1. Θερµικά αποτελέσµατα του θερµικού ρεύµατος. Σελ. 65-71 
Να διδαχθεί: 

• η εισαγωγή «Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή».  

• η αρχική παράγραφος της ενότητας 3.1.  
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες  

• «Πειραµατική µελέτη του φαινοµένου Τζάουλ», 

• «Νόµος Τζάουλ», 

• «Ερµηνεία φαινοµένου Τζάουλ». 
Παρατηρήσεις 
Αφαιρούνται διότι: 
α) έχει ήδη αφαιρεθεί προαπαιτούµενη σχέση από το περιεχόµενο της Β΄ Γυµνασίου  
β) οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση ασκήσεων που 
δεν έχουν να προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών και  
γ) θα εξετασθούν αναλυτικά στη Β’ Λυκείου. 
Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρµογές του φαινοµένου Τζάουλ». 
 
3.2 Χηµικά αποτελέσµατα του Ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 72-73 
Να µη διδαχθεί.   
 
3.3 Μαγνητικά αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 73-76 
Να µη διδαχθεί.   
                 
3.4 Ηλεκτρική και µηχανική ενέργεια Σελ. 76-78 
Να µη διδαχθεί.   
 
3.5 Βιολογικά αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 78-79 
Να µη διδαχθεί.         
Παρατηρήσεις 
Υπάρχει µερική επικάλυψη µε την υποενότητα «αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος» 
σελ. 39. 
Εµπεριέχονται λεπτοµέρειες που δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν 
χρόνο που  θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη  διδασκαλία 
άλλης βασικής ενότητας / γνώσης. 
 
3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 79-81 
Να διδαχθεί . 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη 
που έχει αφαιρεθεί. 
 



Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται  
 

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  4 

 
4.1. Ταλαντώσεις. Σελ. 89-90 
Να διδαχθεί: 

• η εισαγωγή «Περιοδικές κινήσεις» 

• η ενότητα 4.1  «Ταλαντώσεις»  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ύναµη στην απλή αρµονική ταλάντωση».  
 
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν µια ταλάντωση. Σελ. 91-92 
Να διδαχθεί. 
 
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση. Σελ. 92-93 
Να διδαχθεί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.  Σελ. 94-96 
ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη 
που έχει αφαιρεθεί . 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η Εργ. Άσκηση 7. Πειραµατικός έλεγχος των νόµων του απλού εκκρεµούς  
 

Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύµατα  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  5-7 

 
5.1 Μηχανικά κύµατα. Σελ. 98-100 
Να διδαχθεί: 

• η εισαγωγή « Η ενέργεια ταξιδεύει» 

• η ενότητα  5.1 
 
5.2. Κύµα και ενέργεια. Σελ. 100-102 
Να διδαχθεί  
 
5.3. Χαρακτηριστικά µεγέθη του κύµατος. Σελ. 101-104 
Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα. 
Να µη διδαχθεί η απόδειξη της εξίσωσης υ = λf. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:     

• «Κυµατικά φαινόµενα: Ανάκλαση και διάθλαση µηχανικών κυµάτων»,  

• «Ανάκλαση», 

• «∆ιάθλαση».. 
Παρατηρήσεις 
Αφαιρούνται διότι  
α) θα διδαχθούν αναλυτικά στη Γ΄ Λυκείου 
β) οι έννοιες ανάκλαση και διάθλαση θα παρουσιασθούν σε επόµενο κεφάλαιο για το 
φως. 
 
5.4. Ήχος. Σελ. 104-106 
Να διδαχθεί.  
 
 
Παρατηρήσεις 
Οδηγία για την ανάγνωση των εικόνων 5.10 και 5.15. «Παρουσιάζουν την αλλαγή της 
τιµής της ατµοσφαιρικής πίεσης λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύµατος. Η τιµή της 
πίεσης αλλάζει γύρω από την κανονική τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης».  
 
5.5. Υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Σελ. 106-108 
Να διδαχθεί. 



 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 108-112 
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη που 
έχει αφαιρεθεί. (πχ ερώτηση 17).  
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η εργ. Άσκηση 9 (Μελέτη κυµάτων) σε ρόλο συµπλήρωσης του βιβλίου και 
όχι υποκατάτασής του.   
Παρατηρήσεις 
Υπάρχει πρόβληµα λόγω χρήσης του στάσιµου κύµατος στη µελέτη του τρέχοντος 
Από την εργαστηριακή άσκηση 9 να γίνει µόνο το Πείραµα 1 και από αυτό όχι η 
ερώτηση 5. 
 

Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  3 

 
6.1. Φως: όραση και ενέργεια. Σελ. 115- 118 
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Φως από το µύθο στην τεχνολογία». 
Επισήµανση:   
Προαπαιτούµενη έννοια είναι το φωτόνιο που διδάσκεται στην τελευταία σελίδα του 
βιβλίου της Β’ Γυµνασίου η οποία δεν έχει διδαχθεί.  Η παρουσίαση της έννοιας να 
περιοριστεί στα αναγκαία για τη µελέτη της συγκεκριµένης ενότητας.  
Να διδαχθεί η 6.1. 
 
6.2. ∆ιάδοση του φωτός Σελ.118-123 
Να διδαχθεί.  
Να µη διδαχθεί  η υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου».  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 124-126 
ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη 
που έχει αφαιρεθεί . 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται 
 

Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός  
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  2 

 
7.1. Ανάκλαση του φωτός Σελ. 128 - 130 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί το ένθετο : 
«Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου». 
 
7.2. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα Σελ. 131-134 
Να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες: 
«Εικόνες σε καθρέπτες: είδωλα» 
«Επίπεδοι καθρέπτες» 
 
7.3. Προσδιορισµός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες Σελ. 134-137 
Να µη διδαχθεί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 138-139 
ΟΧΙ ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη 
που έχει αφαιρεθεί.   
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται 
 

Κεφάλαιο 8. ∆ιάθλαση του φωτός 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  3-4 



 
8.1. ∆ιάθλαση του φωτός. Σελ. 141 - 143 
Να διδαχθεί η ενότητα «∆ιάθλαση του φωτός»  
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ιάθλαση και  αρχή του ελαχίστου χρόνου». 
Από την υποενότητα «Νόµος του Snell» να διδαχθεί µόνο η αρχή έως τη σχέση 
ηµ(π)/ηµ(δ) = η, της σελ. 143. 
Να µη διδαχθούν οι παράγραφοι από την: 
«Το 1678 ο Κρίστιαν Χόυχενς …»  έως το τέλος 
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή έχει ήδη ολοκληρωθεί και η αφαιρούµενη ύλη 
δεν προσφέρει σηµαντικά αλλά µάλλον  αφαιρεί χρόνο που   θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη  διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας / 
γνώσης. 
 
8.2. Εφαρµογές της διάθλασης του φωτός  Σελ. 144-146 
Να µη διδαχθεί. 
 
8.3. Ανάλυση φωτός. Σελ. 147 -148 
Να µη διδαχθεί. 
 
8.4. Το χρώµα.  Σελ. 148 - 150 
Να µη διδαχθεί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 151-153 
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται σε ύλη που 
έχει αφαιρεθεί.   
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η εργ. άσκηση 12 (∆ιάθλαση). 
 

 
Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά Όργανα 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  3 

 
9.1. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί. Σελ. 155-157 
Να διδαχθεί: 

• η εισαγωγή «Φακοί: η όρασή µας στο µικρόκοσµο και το µεγαλόκοσµο»  

• η ενότητα  9.1.  
 
9.2. Είδωλα φακών. Σελ. 157-159 
Να µη διδαχθεί. 
 
9.3. Οπτικά όργανα και το µάτι. Σελ. 159-162 
Να µη διδαχθεί. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 162-163 
Να µη διδαχθεί. 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η Εργ. Άσκηση 13 «Συγκλίνοντες φακοί». 
 
 

Κεφάλαιο 10:  Ο Ατοµικός Πυρήνας 
Να µη διδαχθεί. 

 
 

Κεφάλαιο 11:  Πυρηνικές αντιδράσεις 
Να µη διδαχθεί. 

 
  
 

Σύνολο ωρών 44 – 52  


