
Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου 
Φυσική 

 

∆ιδακτέα Ύλη – ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης 
 

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις. 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  2-3 

 
Β. Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη. Σελ. 15-16  
Στο 1ο µάθηµα «γνωριµίας» µπορεί να χρησιµοποιηθεί υλικό από τις  σελ. 9-14 που αναφέρονται 
στην ιστορία, τη µέθοδο,  τη σχέση των ΦΕ µε τις άλλες επιστήµες, την κοινωνία και τη τεχνολογία. 

 
Γ. Το διεθνές σύστηµα µονάδων S.I. Σελ. 16-19 
 
∆. ∆ιαστάσεις. Σελ.19  
 
Ε. Η έννοια του χρόνου.  Σελ. 19-21 
 
ΣΤ. Το µέγεθος των αντικειµένων και οι µονάδες µέτρησής τους . Σελ. 23 -25 
 
Ζ. Η µάζα και η πυκνότητα. Σελ.26-28 
 
Η. Η µεταβολή και ο ρυθµός µεταβολής. Σελ. 29 -30 
 
Θ. Γραφικές παραστάσεις. Σελ. 30-31  
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα. 
1η  Εργ. Άσκηση Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας και δύναµης  ή ανάλογη  δραστηριότητα.   
 

1.1. Ευθύγραµµη κίνηση. 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  9-11 

 
1.1.1 Ύλη και κίνηση. Σελ. 35-36.  
 
1.1.2 Ο προσδιορισµός της θέσης ενός σωµατίου. Σελ. 36-38 
 
1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγµής, του συµβάντος και της χρονικής διάρκειας. Σελ. 38-40  
 
1.1.4 Η µετατόπιση σωµατίου πάνω σε άξονα. Σελ. 40-42 
 
1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Σελ. 42-48 
 
1.1.6 Η έννοια της µέσης ταχύτητας. Σελ. 48-49 
 
1.1.7 Η έννοια της στιγµιαίας ταχύτητας. Σελ. 49-50 
 
1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. Σελ. 50-52 
 
1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισµού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραµµη 
οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. Σελ..52-59  
 
Ένθετο: Το θεώρηµα MERTON. Σελ. 59-60 
 
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα. Σελ. 63-71 
Περιορισµός της πολυπλοκότητας και του φορµαλισµού  των ασκήσεων στο πλαίσιο του σχ. 
βιβλίου. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα. Εργαστηριακή άσκηση 2. 
Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης (2α) µε χαρτοταινία και Multilog.  

 



1.2 ∆υναµική σε µία διάσταση 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 8-11 

 
1.2.1 Η έννοια της δύναµης. Σελ. 75-76 
 
Ένθετο: Ελαστική παραµόρφωση. Σελ. 76-77 
 
1.2.2 Σύνθεση συγγραµικών δυνάµεων. Σελ. 77-82 
 
1.2.3 Ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα. Σελ. 82-84 
 
1.2.4 Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα ή Θεµελιώδης νόµος της Μηχανικής. Σελ. 84-87 
 
1.2.5 Η έννοια του βάρους. Σελ. 87 
 
1.2.6 Η έννοια της µάζας. Σελ. 87-89 
 
Ένθετο: Η αδρανειακή µάζα αλλάζει. Σελ. 89  
 
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωµάτων. Σελ. 89-91 
 
Ένθετο: Η πειραµατική µέθοδος. Σελ. 93-94 

 
Ένθετο: Μήκος φρεναρίσµατος και απόσταση ασφαλείας. Σελ. 94-96 
 
Ένθετο: Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι. Σελ. 96-101 
 
Ερωτήσεις, Ασκήσεις – Προβλήµατα . Σελ. 101-108 
Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη που έχει 
αφαιρεθεί. 

 
1.3 ∆υναµική στο επίπεδο. 

Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  16-18 
 

1.3.1 Τρίτος νόµος του Νεύτωνα. Νόµος ∆ράσης – Αντίδρασης. Σελ. 111  
 
1.3.2 ∆υνάµεις από επαφή και από απόσταση. Σελ. 112-113 
 
1.3.3 Σύνθεση δυνάµεων στο επίπεδο. Σελ. 114-115 
 
1.3.4 Ανάλυση δύναµης σε συνιστώσες. Σελ. 115-116 
 
1.3.5 Σύνθεση πολλών οµοεπιπέδων δυνάµεων. Σελ. 117-118 
 
1.3.6 Ισορροπία οµοεπιπέδων δυνάµεων. Σελ. 118-120 
 
1.3.7 Ο νόµος της τριβής. Σελ. 120-123 
 
1.3.8 Οριζόντια βολή. Σελ. 123-127.  
Να διδαχθεί ως παράδειγµα εφαρµογής της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων. 
Αφαιρούνται οι ασκήσεις της οριζόντιας βολής ώστε να υπάρξει χρόνος για τη διδασκαλία 
ενοτήτων που λόγω έλλειψης χρόνου δε διδάσκονται επαρκώς. 

 
1.3.9 Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα σε διανυσµατική και σε αλγεβρική µορφή. Σελ. 127-129 
 
1.3.10 Οµαλή κυκλική κίνηση. Σελ. 130-134 
 
1.3.11 Κεντροµόλος δύναµη. Σελ. 134-135 
1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντροµόλου δύναµης. Σελ. 136-141 



Να διδαχθούν µόνο οι περιπτώσεις Α και Β και ανάλογα να περιοριστούν οι ασκήσεις. Να µη 
διδαχθούν οι περιπτώσεις Γ και ∆. 
Να µη διδαχθούν τα παραδείγµατα 1, 2 στις σελ. 139-140. 
Αφαιρούνται ώστε να υπάρξει χρόνος για τη διδασκαλία ενοτήτων που λόγω έλλειψης χρόνου δεν 
διδάσκονται επαρκώς. 

 
Ένθετο: Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα. Σελ. 141-146. 
 
Ερωτήσεις Ασκήσεις σελ. 151-159 
Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη που έχει 
αφαιρεθεί. Να µη γίνει η άσκηση 14. 

 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Τριβή ολίσθησης σε κεκλιµένο επίπεδο µε τη χρήση του Μultilog ή την κλασική µέθοδο (Εργ. 
άσκηση7). 

1.4 Βαρύτητα. 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  2 

 
1.4.1 Νόµος της παγκόσµιας έλξης. Πεδίο βαρύτητας. Σελ. 163-165 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα β το βαρυτικό πεδίο. 
 

2.1 ∆ιατήρηση της ορµής. 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  7-8 

 
2.1.1 Η έννοια του συστήµατος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις. Σελ. 195-198 
 
2.1.2 Το φαινόµενο της κρούσης. Σελ. 199-200 
 
2.1.3 Η έννοια της ορµής. Σελ. 200-201 
 
2.1.4 Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής. Σελ. 201-203 
 
2.1.5 Η αρχή διατήρησης της ορµής. Σελ. 205-206 
 
2 17 Εφαρµογές της διατήρησης της ορµής. Σελ. 208-210 
 
Ερωτήσεις Ασκήσεις. Σελ. 213. Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία 
αναφέρονται  σε ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
Να µην γίνουν οι ερωτήσεις 14, 15 και οι ασκήσεις 7, 13, 17.  

Στην ερώτηση 10 να γίνει η διόρθωση «και ποιο στη - 
∆p
∆t
 = f(t)» 

 
2.1 ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας. 
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  11-12 

 
2.2.1 Η έννοια του έργου. Σελ. 221-224 
 
2.2.2 Έργο βάρους και µεταβολή της κινητικής ενέργειας. Σελ. 224-227 
 
2.2.3 Η δυναµική ενέργεια. Σελ. 227-230. Nα µη διδαχθεί από τη τελευταία παράγραφο της σελ. 
228 «Η ∆υναµική ενέργεια U είναι αποτέλεσµα. της αλληλεπίδρασης…», έως το τέλος της σελ. 229.  
 
2.2.4 Η µηχανική ενέργεια. Σελ. 230-232. Να µη διδαχθεί το τµήµα της σελ. 232 από το «Ποσοτικά 
η διατήρηση…»  έως το τέλος της ενότητας. 
 
2 2 5 Συντηρητικές   δυνάµεις. Σελ. 234-236 
 
2.2.6 Η ισχύς. Σελ. 236-237 
2.2.8 Η τριβή και η µηχανική ενέργεια. Σελ. 239  
Ένθετο: Τι είναι η ενέργεια; Σελ. 241  



 
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα. Σελ..247 
Όχι ερωτήσεις,  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  τα οποία αναφέρονται  σε ύλη που έχει 
αφαιρεθεί. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνει η Εργ. Ασκ. 9. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της µηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη 
πτώση σώµατος.  
 

Σηµείωση: 
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
  

Σύνολο ωρών : 55-65 
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Εισαγωγικό Ένθετο σελ. 3 – 9  (Ώρες διδασκαλίας  2 – 3) 
Να διδαχθεί.  
 

3.1 ∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων (Ώρες διδασκαλίας: 12-14) 
 

3.1.1 Ο νόµος του Coulomb σελ 13-16         
Να διδαχθεί.. 
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2.  
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί  
να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 2, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. 
 
3.1.2  Ηλεκτρικό πεδίο. σελ 16-23          
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί το Παράδειγµα 4.   
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί 
να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 4, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. 
 
3.1.3  Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια. σελ 23-26       
Να µη διδαχθεί.  
Το επίπεδο παρουσίασης της έννοιας, στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, είναι υψηλό.  
 
3.1.4 ∆υναµικό- διαφορά δυναµικού. σελ 26-30         
Να διδαχθεί .  
Να µη διδαχθούν: 

• οι «Παρατηρήσεις» 

• το παράδειγµα 7.  
Παρατηρήσεις 
Να ορισθεί αξιωµατικά η δυναµική ενέργεια διότι προτείνεται να µη διδαχθεί η ενότητα 3.1.3. Nα 
συσχετισθεί µε τη δυναµική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο.  
Υποβαθµίζεται η διδασκαλία των εννοιών ηλεκτρική δυναµική ενέργεια και ηλεκτρικό δυναµικό στη 
Φυσική Γενικής Παιδείας και αναβαθµίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Κατεύθυνσης. 
 



3.1.5 Πυκνωτές. σελ 31-35 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν  

• η εξάρτηση της χωρητικότητας του επίπεδου πυκνωτή από τα χαρακτηριστικά του  σελ. 33 

• η υποενότητα «Τύποι πυκνωτών» και η «Μηχανή Wimshurst».  
Παρατηρήσεις 
∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. 
Οι τύποι πυκνωτών και η µηχανή Wimshurst να παρουσιαστούν σε πειράµατα επίδειξης και στο 
εργαστήριο. 
 
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. σελ 36. 
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων – Λυµένα προβλήµατα. σελ 37-43        
Τα παραδείγµατα να περιοριστούν σε αυτά µε 2 φορτία. 
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 3 και 4.  
 
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες (σελ 44- 51) – Προβλήµατα (σελ 52- 55)       
Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται και συγκεκριµένα: 

• Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα: 
α) µε περισσότερα από 2 φορτία,  
β) κίνησης φορτίων,  
γ)  ισορροπίας φορτίων µε δυνάµεις στο επίπεδο. 

• Όχι τα προβλήµατα 15, 16, 17, 18, 27, 42, 43, 44, 45. 
Παρατηρήσεις 
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να  µην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση 
µε ερωτήσεις και  προβλήµατα τα οποία δεν προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών 
 
Επισήµανση: 
Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…του κειµένου µε µία ή περισσότερες λέξεις».  
 
Ένθετα: σελ 56- 58               
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

3.2  Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα (Ώρες διδασκαλίας: 16-18) 
 
3.2.1 Ηλεκτρικές πηγές σελ 61         
Να διδαχθεί. 
 
3.2.2  Ηλεκτρικό ρεύµα. σελ 61 – 65          
Να διδαχθεί. 
 
3.2.3  Κανόνες του Kirchhoff σελ 66- 69           
Να διδαχθεί. 
 
3.2.4  Αντίσταση – Αντιστάτης σελ 70- 77       
Να διδαχθεί. 
 
3.2.5  Συνδεσµολογία αντιστατών(αντιστάσεων) σελ 77- 83        
Να διδαχθεί. 
 
 3.2.6  Ρυθµιστική (µεταβλητή) αντίσταση σελ 84- 86 
Να µη διδαχθεί. 
 
3.2.7  Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος σελ 86- 94        
Να διδαχθεί. 



3.2.8  Ηλεκτρεγερτική δύναµη πηγής σελ 94- 96     
Να διδαχθεί. 
 
3.2.9  Νόµος του Οhm για κλειστό κύκλωµα. σελ 96-99         
Να διδαχθεί. 
 
3.2.10  Αποδέκτες. σελ 99-100        
Να διδαχθεί. 
 
3.2.11  ∆ίοδος.σελ 100-105 
Να µη διδαχθεί. 
 
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε.σελ 106- 108     
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων- Λυµένα προβλήµατα. σελ 109- 115       
Να διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 2 και 4. 
 
Ερωτήσεις– ∆ραστηριότητες. σελ 116 - 128       
Να διδαχθεί. 
 
Προβλήµατα.σελ 129-134        
Όχι τα προβλήµατα 16, 17, 18, 19, 20 (β ερώτηµα), 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 
 
Ένθετα:  

• Ηλεκτρική εγκατάσταση σπιτιού - ηλεκτρικές συσκευές σελ 135 - 139     

• Οι ηµιαγωγοί στη ζωή µας.  σελ 139 - 140       
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Να γίνουν οι δύο εργαστηριακές ασκήσεις: 

α) Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος DC µε πηγή και ωµικό 
καταναλωτή (2)   

β) Μελέτη της χαρακτηριστικής καµπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωµικού καταναλωτή (3). 
 

3.3  Ηλεκτροµαγνητισµός (Ώρες διδασκαλίας: 12 – 14) 
 
3.3.1  Μαγνητικό πεδίο. σελ 143-148        
Να διδαχθεί. 
 
3.3.2  Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρων αγωγών. σελ 148-154 
Να διδαχθεί. 
 
3.3.3  Ηλεκτροµαγνητική δύναµη. σελ 155-160  
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:  

• γ)  ∆ύναµη µεταξύ παραλλήλων ρευµατοφόρων αγωγών. 

• δ) Ορισµός θεµελιώδους µονάδας Ampere στο διεθνές σύστηµα, και 

• το παράδειγµα 5. 
 
3.3.4  Η ύλη µέσα στο µαγνητικό πεδίο. σελ 160-163       
Να διδαχθεί 
 
3.3.5  Εφαρµογές ηλεκτροµαγνητικών δυνάµεων. σελ 163- 166 
Να µη διδαχθεί.  
 
3.3.6  Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. σελ 166-175        
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:  

• γ) Νόµος επαγωγής (Faraday)  



• δ) Επαγωγικό ρεύµα 

• Κανόνας του Lenz 

• Υπολογισµός επαγωγικού ρεύµατος. 

• Νόµος Neumann. 

• Όπως και τα παραδείγµατα 7 και 8.  
Παρατήρηση 
Στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, το επίπεδο παρουσίασης του περιεχοµένου σε αυτές τις 
υποενότητες, είναι υψηλό. Υποβαθµίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Γενικής Παιδείας και 
αντίστοιχα αναβαθµίζεται  στη Φυσική Κατεύθυνσης. 
 
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. σελ 176-177          
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα, σελ 178-181        
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1,2,3 σελ. 180-181. 
 
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες. σελ 182-190         
Όχι ερωτήσεις και δραστηριότητες από ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
Προβλήµατα. σελ 191-198        
Όχι τα προβλήµατα 20, 32, 34, 36-41 και 52-60 των σελ. 193-198 και γενικά τα προβλήµατα από 
ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
 
Ένθετα:  

• Η ζώνη ακτινοβολίας της γης.  σελ 199      

• Το µαγνητικό πεδίο της γης.  σελ 199- 201         

• Ο ιπτάµενος βάτραχος σελ 201-202      
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

4.1 Μηχανικές ταλαντώσεις  Ώρες διδασκαλίας: 2-3 
Οι παράγραφοι: 
4.1.1  Περιοδικά φαινόµενα.  σελ 207-209        
4.1.2  Γραµµική αρµονική ταλάντωση µε ιδανικό ελατήριο.  σελ 209-217         
4.1.3 Απλό εκκρεµές.σελ 217-220         
Να µη διδαχθούν ως µάθηµα. Να διδαχθούν µόνο οι απαραίτητες έννοιες για την πραγµατοποίηση 
της εργαστηριακής άσκησης. 
 
Οι ενότητες: 

• Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. σελ 221- 222       

• Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα. σελ 222- 224      

• Ερωτήσεις-∆ραστηριότητες. σελ 225- 229       

• Προβλήµατα. σελ 230-232       
Να µη διδαχθούν αφού αναφέρονται σε ύλη η οποία προτείνεται να µη διδαχθεί. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Προσδιορισµός της έντασης της βαρύτητας µε τη βοήθεια του απλού εκκρεµούς. 

 
4.2  Κύµατα 

Να µη διδαχθεί  το κεφάλαιο. 
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Μ α θ ή µ α τ α  Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν 
Φυσική Θετικής–Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  

 
1. Κινητική θεωρία των αερίων (Ώρες διδασκαλίας: 7-8) 

 



1-1 Εισαγωγή. σελ. 8  
Να διδαχθεί. 
Να διαγνωσθεί ο βαθµός κατοχής από τους µαθητές των προαπαιτουµένων γνώσεων και να γίνουν  
οι ανάλογες υποµνήσεις ή αναφορές.  
 
1-2 Οι νόµοι των αερίων. σελ. 9-11 
Να διδαχθεί. 
 
1-3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.  σελ. 11-14 
Να διδαχθεί. 
 
1-4 Κινητική θεωρία. 
Να διδαχθεί. 
 
1-5 Τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα σελ. 15-18 
Να διδαχθεί.  

Να µη διδαχθεί η απόδειξη της σχέσης 
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1.6 Κατανοµή των µοριακών ταχυτήτων. σελ.19-21  
Να µη διδαχθεί. 
 
1.7 Τα συµπεράσµατα της κινητικής θεωρίας έχουν ευρύτερη εφαρµογή. σελ. 22-24  
Να µη διδαχθεί. 
 
Σύνοψη. σελ. 24 
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
∆ραστηριότητες. σελ. 25 
Να µη διδαχθούν. 
 
Ερωτήσεις ασκήσεις προβλήµατα. σελ. 26-31 
Όχι τα προβλήµατα 1.34 και 1.35.  
 
Ένθετα. σελ. 32-33 
Να µη διδαχθούν. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Πειραµατική επιβεβαίωση του γενικού νόµου των ιδανικών αερίων  (Εργαστηριακή άσκηση 1). 

 
2. Θερµοδυναµική (Ώρες διδασκαλίας: 13-15) 

 
2-1 Εισαγωγή. σελ. 36 
Να διδαχθεί. 
 
2-2 Θερµοδυναµικό σύστηµα. σελ. 36 
Να διδαχθεί. 
 
2-3 Ισορροπία θερµοδυναµικού συστήµατος. σελ. 36-37 
Να διδαχθεί. 
 
2-4 Αντιστρεπτές µεταβολές. σελ. 37-39 
Να διδαχθεί. 
 
2-5 Έργο παραγόµενο από αέριο κατά τη διάρκεια µεταβολών όγκου. σελ. 40-41 
Να διδαχθεί.  
Παρατήρηση 
Απαιτείται η παρουσίαση της έννοιας και των ιδιοτήτων  των (φυσικών/ νεπέριων) λογάριθµων για 
τη διδασκαλία του έργου στην ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή. 
 



2-6 Θερµότητα. σελ. 41 
Να διδαχθεί. 
 
2-7 Εσωτερική ενέργεια. σελ. 41-42 
Να διδαχθεί. 
 
2-8 Πρώτος θερµοδυναµικός νόµος. σελ. 42-43 
Να διδαχθεί. 
 
2-9 Εφαρµογή του πρώτου θερµοδυναµικού νόµου σε ειδικές περιπτώσεις. σελ. 43-46 
Να διδαχθεί. 
 
2-10 Γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες αερίων. σελ. 46-49 
Να διδαχθεί. 
 
2-11 Θερµικές µηχανές. σελ. 49-54 
Να διδαχθεί. 
Παρατήρηση 
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2.4. ∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και 
αφαιρεί χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Επιπλέον, οδηγεί στο να αφιερωθεί 
δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση παρόµοιων προβληµάτων.  
 
2-12 Ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. σελ. 55 
Να διδαχθεί. 
 
2-13 Η µηχανή του Carnot. σελ. 55-57 
Να διδαχθεί. 
 
2-14 Εντροπία  σελ. 58-61 
Να µη διδαχθεί. 
 
2-15 Υπολογισµός µεταβολής της εντροπίας µερικές περιπτώσεις  σελ. 61-63 
Να µη διδαχθεί. 
 
Σύνοψη. σελ. 64-65 
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
∆ραστηριότητες. σελ. 66 
Να µη διδαχθεί 
 
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 67-78 
Όχι τα προβλήµατα 2.71, 2.72. 
Παρατήρηση 
Όχι προβλήµατα της µορφής του παραδείγµατος 2.4, για οποιαδήποτε θερµική µηχανή. ∆εν 
προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρούν χρόνο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Επιπλέον η µαθηµατική επεξεργασία  που συνδέεται µε την 
επίλυση τους δε χρησιµεύει στη διδασκαλία της ύλης στη Γ΄ Λυκείου. 
 
Ένθετο. σελ. 80 
Να µη διδαχθεί. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

3. Ηλεκτρικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 7) 
 
Να διδαχθούν οι ενότητες: 

• 3-6 Η δυναµική ενέργεια πολλών σηµειακών φορτίων. σελ. 93-95 

• 3-8 Κινήσεις φορτισµένων σωµατιδίων σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο σελ. 96-103 
Παρατηρήσεις 



1) Να µη διδαχθεί η  υποενότητα: «Κίνηση µε αρχική ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές»  
και το σχετικό παράδειγµα 3.7. 
2) Οι ερωτήσεις, παραδείγµατα, ασκήσεις και προβλήµατα που θα διδαχθούν και θα λυθούν, να 
περιοριστούν σε δύο µόνο φορτία. Η αναφορά σε περισσότερα φορτία δε προσφέρει σηµαντικά 
στην ολοκλήρωση της  εννοιολογικής και  φορµαλιστικής δοµής  και αφαιρεί χρόνο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.   
3) Επειδή στην Φυσική Γενικής Παιδείας παρουσιάζεται  χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση η ηλεκτρική 
δυναµική ενέργεια δύο σηµειακών φορτίων, να διδαχθεί επαρκώς η έννοια της δυναµικής ενέργειας 
εδώ.  
4) Στοιχεία από το κείµενο για τον καθοδικό σωλήνα και τον παλµογράφο να διδαχθούν κατά την 
προετοιµασία των µαθητών για την εργαστηριακή άσκηση και στο πλαίσιο της εργαστηριακής 
άσκησης. 
 
Να µη διδαχθούν οι ενότητες: 

• 3-1 Εισαγωγή σελ. 82 

• 3-2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. σελ. 82 

• 3-3 Ηλεκτρική ροή. σελ. 83-84 

• 3-4 Νόµος του Gauss. σελ. 84-89 

• 3-5 ∆υναµικό διαφορά δυναµικού. σελ 90-93 

• 3-7 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναµικού στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. σελ. 95-96 

• 3-9 Πυκνωτής και χωρητικότητα. σελ. 104-105 

• 3-10 Ενέργεια αποθηκευµένη σε φορτισµένο πυκνωτή  σελ. 106-108 

• 3-11 Πυκνωτές και διηλεκτρικά  σελ. 109-112 

• 3-12 Το βαρυτικό πεδίο. σελ. 113-116 

• 3-13 Το βαρυτικό πεδίο της γης. Σελ.117  

• 3-14 Ταχύτητα διαφυγής Μαύρες τρύπες. σελ. 118-120 

• 3-15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού και βαρυτικού πεδίου. σελ. 120  
 
Σύνοψη. σελ. 121-123  
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
∆ραστηριότητες. σελ. 123 
Να µη διδαχθούν. 
 
Ερωτήσεις, ασκήσεις προβλήµατα, σελ. 124-143  
Όχι οι ασκήσεις 3.94, 3.96, 3.99, 3.100 ή αντίστοιχές τους. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
Γνωριµία µε τον παλµογράφο: Επίδειξη φαινοµένου επαγωγής. Να  γίνει η επίδειξη µε τη χρήση του 
Παλµογράφου. Να γίνει µε τα κλασικά όργανα  και µε το Multilog.  
Παρατήρηση 
Να γίνει αναφορά ποιοτικά στην αρχή λειτουργίας του παλµογράφου. 

 
 

4. Μαγνητικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας:  5 – 6) 
 
Να διδαχθούν οι ενότητες: 

• 4-7 ∆ύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. σελ. 155-156 

• 4-8 Κίνηση φορτισµένων σωµατίδιων µέσα σε µαγνητικό πεδίο. σελ. 157-159 
Παρατήρηση 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες: 

• Γ. Κίνηση µε τυχαία γωνία στις δυναµικές γραµµές,  

• ∆  Κίνηση σε ανοµοιογενές µαγνητικό πεδίο.  
Η διδασκαλία τους δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.  
 
Να µη διδαχθούν οι ενότητες: 

• 4-1 Εισαγωγή  

• 4-2 Νόµος των Biot και Savart . σελ. 148-149 



• 4-3 Εφαρµογές του νόµου των Biot και Savart. σελ. 149-151 

• 4-4 Ο νόµος του Ampere. σελ. 151-153 

• 4-5 Μαγνητική ροή. σελ.154  

• 4-6 Ο νόµος του Gauss στο µαγνητισµό. σελ.154 

• 4-9 Εφαρµογές της κίνησης φορτισµένων σωµατιδίων. σελ. 160-162 

• 4-10 ∆ύναµη Laplace. σελ. 163-164  

• 4-11 Μαγνητική δύναµη ανάµεσα σε δύο παρ/λους ρευµατοφόρους αγωγούς. σελ. 165-166  
Παρατήρηση 
Να µην διδαχθούν οι ερωτήσεις ασκήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται στο περιεχόµενό της  
ενότητας 4- 9. (πχ  προβλήµατα 4.58, 4.60, 4.64 
Οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση προβληµάτων που δεν 
προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση. 
 
Σύνοψη. σελ. 166-167 
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
∆ραστηριότητες. σελ. 167-168 
Να µη διδαχθεί. 
 
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 169-180 
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα από ύλη που αφαιρείται  (πχ. τα προβλήµατα 4.58, 4.59, 
4.60). 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

5. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή (Ώρες διδασκαλίας: 14 – 16) 
 
5-1 Εισαγωγή σελ. 184  
Να διδαχθεί. (Αφαιρέθηκε από τη διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής Παιδείας) 
 
5-2 Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. σελ. 184-187 
Να διδαχθεί.  
 
5-3 Ευθύγραµµος αγωγός κινούµενος σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. σελ. 188-191 
Να διδαχθεί. 
Παρατήρηση 
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 5.3. 
Οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση προβληµάτων που δεν 
προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση. 
 
5-4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόµενο της επαγωγής. 
σελ. 192-193 
Να διδαχθεί. 
Παρατήρηση 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα: «Η αρχή της διατήρησης της ενέργειας στο φαινόµενο της 
επαγωγής».  
Να γίνουν οι ασκήσεις 5.39, 5.42 (και το πρόβληµα  5.60 κατά την κρίση του διδάσκοντα). 
Η εννοιολογική δυσκολία επιτείνεται µε το µαθηµατικό φορµαλισµό. 
 
5-5 Στρεφόµενος αγωγός. σελ. 194-195 
Να µη διδαχθεί. 
∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και δεν συνδέεται µε τη διδακτέα ύλη που 
ακολουθεί. 
 
5-6 Στρεφόµενο πλαίσιο- εναλλασσόµενη τάση. σελ. 194-196 
Να διδαχθεί. 
 
5-7 Εναλλασσόµενο ρεύµα. σελ. 196-197 
Να διδαχθεί. 



5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση. σελ. 198 
Να διδαχθεί. 
 
5-9 Ο νόµος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόµενου ρεύµατος. σελ. 198-199 
Να διδαχθεί. 
 
5-10 Γεννήτριες εναλλασσόµενης και συνεχούς τάσης. σελ. 199-201  
Να µη διδαχθεί.  
 
5-11  Ανόρθωση εναλλασσόµενης τάσης. σελ. 201-202 
Να µη διδαχθεί.  
 
5-12  Ηλεκτροκινητήρας. σελ. 202-203  
Να µη διδαχθεί. 
 
5-13  Αµοιβαία επαγωγή. σελ. 204-205 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα : 
«Υπολογισµός συντελεστή αµοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων»  
Μαθηµατικός φορµαλισµός ο οποίος  δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση. 
 
5-14 Αυτεπαγωγή. σελ. 205-209 
Να διδαχθεί 
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Υπολογισµός του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου».  
Μαθηµατικός φορµαλισµός ο οποίος  δεν προσφέρει  σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση. 
 
Σύνοψη. σελ. 210 
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
 
∆ραστηριότητες. σελ. 211 
Να µη διδαχθούν. 
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 211-227 
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη που αφαιρείται.  
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα:  
α) κίνησης πλαισίου σε µαγνητικό πεδίο,  
β) επαγωγικής τάσης σε ράβδο που κινείται σε κεκλιµένο επίπεδο,  
γ) επαγωγικής τάσης σε ράβδο σε συνδυασµό µε πηγή ΗΕ∆.  
Συγκεκριµένα, όχι τα προβλήµατα:  5.43, 5.61, 5.63,  5.64, 5.65, 5.66, 5.67.  
Παρατήρηση 
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να  µην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση 
µε ερωτήσεις, ασκήσεις και  προβλήµατα τα οποία δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική 
κατανόηση. Επιπλέον η µαθηµατική επεξεργασία  που συνδέεται µε την επίλυση των προβληµάτων 
δεν χρησιµεύει σηµαντικά στη διδασκαλία της ύλης στη Γ΄ Λυκείου. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 
Σύνολο προτεινόµενων διδακτικών ωρών 44 – 52  

 


