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ΦΤΙΚΗ Α’ ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
      

 

Περιεχόμενο - Διαχείριςη και ενδεικτικόσ προγραμματιςμόσ 

 

Σε όλεσ τισ διδακτικζσ ενότθτεσ από το ςχολ. Εγχειρίδιο, 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.  

 

Ακολουκοφν οι πίνακεσ ανά διδακτικι ενότθτα: 

 

Διδακτικι ενότθτα Συνιςτϊμενεσ Διδακτικζσ  Πρακτικζσ/Παρατθριςεισ Ενδεικτικζσ  

Ώρεσ 

ΕΙΑΓΩΓΗ   
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Απαραίτητεσ 

ειςαγωγικζσ γνϊςεισ  

Β. Μονόμετρα και 

διανυςματικά μεγζκθ 

Γ. Το διεκνζσ ςφςτθμα 

Μονάδων S. I. 

Δ. Διαςτάςεισ 

Η. Η μεταβολι και ο 

ρυκμόσ μεταβολισ 

Δεδομζνου ότι τα Β και Γ είναι γνωςτά από το Γυμνάςιο, να 

δοκεί ζμφαςθ μόνο ςτα μεγζκθ/μονάδεσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν άμεςα και ςτα ςυνικωσ πολλαπλάςια και 

υποπολλαπλάςια των μονάδων των μεγεκϊν. 

Μζςω παραδειγμάτων να γίνει κατανοθτι θ διάκριςθ μεταξφ 

μονόμετρων και διανυςματικϊν μεγεκϊν (διανυςματικι 

ιςότθτα, ιςότθτα μζτρων). Επιπλζον να δοκεί μζςω 

παραδειγμάτων ο ρυκμόσ μεταβολισ των φυςικϊν μεγεκϊν. 

 

 

Γνωριμία με το 

εργαςτήριο  

Μετριςεισ,  

επεξεργαςία δεδομζνων 

Από το τετράδιο των 

εργαςτηριακϊν 

αςκήςεων  Φυςικήσ:  

Μζτρθςθ Μικουσ, 

Χρόνου, Μάηασ και 

Δφναμθσ 

Από το βιβλίο Μακθτι: 

Θ. Γραφικζσ παραςτάςεισ 

(ςελ. 30-31) 

 

 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να εμπλακοφν ςτο εργαςτιριο 

με μετριςεισ με όργανα διαφορετικισ ακρίβειασ 

Από τον εργαςτηριακό οδηγό: 

8. Αβεβαιότθτα (ςφάλμα) μζτρθςθσ (ςελ. 31-33) 

9. Σθμαντικά ψθφία ςτρογγυλοποίθςθ (ςελ. 33-35) 

10. Γραφικζσ παραςτάςεισ με όλα τα παραδείγματα(ςελ. 35-

40). Ζτςι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα αςκθκοφν ςτθν 

καταςκευι των διαγραμμάτων, τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ 

τιμισ και τθσ κλίςθσ) με βάςθ τα πειραματικά δεδομζνα.  

Προτείνεται να αξιοποιθκεί θ δραςτθριότθτα του ΕΚΦΕ 

Σερρϊν: http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/about/2014-07-

03-05-31-46 

Επιπλζον, μποροφν να παρουςιαςτοφν και βιντεοςκοπθμζνα 

πειράματα από ΕΚΦΕ (π.χ. 

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

52/videoskopimena-peiramata/fysiki). 

Προτείνεται να δοκεί ατομικι εργαςία ςτο ςπίτι ςτθν οποία 

οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα επεξεργαςτοφν δεδομζνα 

πειράματοσ (μζςθ τιμι, καταςκευι διαγράμματοσ, 

υπολογιςμόσ κλίςθσ). Ενδεικτικά κα μποροφςε να δοκεί 

ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ για επεξεργαςία πίνακασ 
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πειραματικϊν τιμϊν κζςθσ – χρόνου.  

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   
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1.1 ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ 

ΚΙΝΗΗ 

1.1.1 Ύλθ και κίνθςθ 

1.1.2 Ο προςδιοριςμόσ 

τθσ κζςθσ ενόσ ςωματίου  

1.1.3 Οι ζννοιεσ τθσ 

χρονικισ ςτιγμισ, του 

ςυμβάντοσ και τθσ 

χρονικισ διάρκειασ 

1.1.4 Η μετατόπιςθ 

ςωματίου πάνω ςε άξονα 

[φντομη  αναφορά ςτισ 

παραγράφουσ  ωσ 

επανάληψη 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4] 

Σφςτθμα αναφοράσ, ςχετικι κίνθςθ, οριςμόσ τροχιάσ 

Προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ ενόσ ςωματίου ςε ευκεία γραμμι 

και ςτο επίπεδο.  

Χρονικι ςτιγμι, Συμβάν 

Χρονικό διάςτθμα 

Θζςθ και μετατόπιςθ 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=559&Itemid=37 

Διαφορζσ μεταξφ μετατόπιςθσ και διαςτιματοσ 

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

8521-7773 

Προτεινόμενεσ ερωτιςεισ ςελ. 63: 1-6, 10 

1.1.5. Η ζννοια τθσ 

ταχφτθτασ ςτθ 

ευκφγραμμθ ομαλι 

κίνθςθ 

Διανυςματικά χαρακτθριςτικά τθσ ταχφτθτασ 

Ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ 

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

Εξίςωςθ κίνθςθσ ενόσ κινθτοφ 

Κλίςθ τθσ ευκείασ ςτο διάγραμμα κζςθσ με το χρόνο 

Γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ με το χρόνο και θ κλίςθ 

Εφαρμογι βιβλίου 

Κίνθςθ δφο αυτοκινιτων 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=548&Itemid=37 

Προτεινόμενεσ ερωτήςεισ ςελ. 63: 7,8,9, 18 

Προτεινόμενεσ αςκήςεισ ςελ. 70-71: 1, 2, 3, 4, 5 

1.1.6. Η ζννοια τθσ μζςθσ 

ταχφτθτασ 

Μζςθ ταχφτθτα του κινθτοφ για οριςμζνθ μετατόπιςθ 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=560&Itemid=37 

1.1.7 Η ζννοια τθσ 

ςτιγμιαίασ ταχφτθτασ 

Ποιοτικι περιγραφι τθσ ςτιγμιαίασ ταχφτθτασ  

1.1.8 Η ζννοια τθσ 

επιτάχυνςθσ ςτθν 

ευκφγραμμθ ομαλά 

μεταβαλλόμενθ κίνθςθ 

Η επιτάχυνςθ ςτθν κακθμερινότθτα, διανυςματικά 

χαρακτθριςτικά τθσ επιτάχυνςθσ, κετικι και αρνθτικι 

επιτάχυνςθ 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=448&Itemid=37 

1.1.9. Οι εξιςϊςεισ 

προςδιοριςμοφ τθσ 

ταχφτθτασ και τθσ κζςθσ 

ενόσ κινθτοφ ςτθν 

ευκφγραμμθ ομαλά 

μεταβαλλόμενθ κίνθςθ  

Ομαλά επιταχυνόμενθ και ομαλά επιβραδυνόμενθ κίνθςθ. 

Να μθ δοκεί ζμφαςθ ςτθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ κίνθςθσ 

ςτθν ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ κίνθςθ (1.1.10).  

Η εξίςωςθ τθσ ταχφτθτασ και θ εξίςωςθ κίνθςθσ ςτθν 

ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ κίνθςθ 

Διαγράμματα κζςθσ – χρόνου 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=37
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7773
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7773
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1580
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=37
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view&id=546&Itemid=37 

Περιλαμβάνεται από το Βιβλίο μακθτι:  

Εφαρμογι 1, Εφαρμογι 2 

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

8521-7731 

Προτεινόμενεσ ερωτήςεισ ςελ. 63-68: 11,14, 20, 21,24, 29, 

35,37, 38 

Προτεινόμενεσ αςκήςεισ ςελ. 70-71: 7, 8, 14, 15, 16, 17 

Εργαςτθριακι άςκθςθ:  

Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ 

Φυςικισ  

Μελζτθ τθσ ευκφγραμμθσ 

ομαλά επιταχυνόμενθσ 

κίνθςθσ  ςελ. 44 - 48 

Να πραγματοποιθκεί θ άςκθςθ του Τετραδίου 

Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων ι οποιαδιποτε παραλλαγι τθσ 

κεωρεί κατάλλθλθ ο/θ εκπαιδευτικόσ (π.χ. πρόταςθ οικείου 

ΕΚΦΕ, όπωσ  

http://ekfealexandroupolis.blogspot.com/2016/11/1-21-09-

2016-1-2-ticker-timer-3-1-4-5-6.html) 

 

 

1 

1.2 ΔΤΝΑΜΙΚΗ Ε ΜΙΑ 

ΔΙΑΣΑΗ 

  

 

1.2.1 Η ζννοια τθσ 

δφναμθσ 

Δυνάμεισ ςε μια διάςταςθ 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/forces-

1d/latest/forces-1d.html?simulation=forces-1d&locale=el 
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1.2.2 Σφνκεςθ 

ςυγγραμμικϊν δυνάμεων 

Πρόςκεςθ διανυςμάτων: 

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

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=568&Itemid=37 

Συνιςταμζνθ δφο δυνάμεων 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=580&Itemid=32&catid=21 

Νόμοσ του Hooke 

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

Ελατιρια 

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

 

1.2.3 Ο πρϊτοσ νόμοσ του 

Νεφτωνα 

Αδράνεια των ςωμάτων 

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=569&Itemid=37 

1.2.4 Ο δεφτεροσ νόμοσ 

του Νεφτωνα ι 

Θεμελιϊδθσ νόμοσ τθσ 

Μθχανικισ 

1οσ και 2οσ Νόμοσ του Νεφτωνα: 

http://aesop.iep.edu.gr/node/18345 

1.2.5 Η ζννοια του 

Βάρουσ 

Προςγείωςθ ςτθ Σελινθ 

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

1.2.6 Η ζννοια τθσ μάηασ Αδρανειακι και Βαρυτικι μάηα  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7731
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
http://ekfealexandroupolis.blogspot.com/2016/11/1-21-09-2016-1-2-ticker-timer-3-1-4-5-6.html
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
https://phet.colorado.edu/el/simulation/vector-addition
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=37
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21
https://phet.colorado.edu/el/simulation/hookes-law
https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and-springs
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=37
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=37
http://aesop.iep.edu.gr/node/18345
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/lunar-lander
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1.2.7 Η ελεφκερθ πτϊςθ 

των ςωμάτων 

Ελεφκερθ πτϊςθ με φωτογράφιςθ: 

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

Ελεφκερθ πτϊςθ – κατακόρυφθ βολι: 

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=561&Itemid=32&catid=21 

Προτεινόμενεσ ερωτήςεισ ςελ. 101-105: 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

Προτεινόμενεσ αςκήςεισ ςελ. 107-108:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12,,13,14,15,16 
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1.3 ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

1.3.1 Τρίτοσ νόμοσ του 

Νεφτωνα.  

Νόμοσ Δράςθσ – 

Αντίδραςθσ 

1.3.2 δυνάμεισ από 

επαφι και απόςταςθ 

3οσ νόμοσ του Νεφτωνα: 

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=466&Itemid=60&catid=65 

1.3.3 Σφνκεςθ δυνάμεων 

ςτο επίπεδο 

Συνιςταμζνθ δυνάμεων ςτο επίπεδο 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=580&Itemid=32&catid=21 

Ανάλυςθ δφναμθσ ςε ςυνιςτϊςεσ 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=579&Itemid=32&catid=21 

Να μθ διδαχκοφν αςκιςεισμε τροχαλίεσ. 

 

1.3.4 Ανάλυςθ δφναμθσ 

ςε ςυνιςτϊςεσ 

1.3.5 Σφνκεςθ πολλϊν 

ομοεπιπζδων δυνάμεων 

1.3.6 Ιςορροπία 

ομοεπιπζδων δυνάμεων 

και παράδειγμα 

 

 

 

1.3.7 Ο νόμοσ τθσ τριβισ 

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 

 

1.3.9 Ο δεφτεροσ νόμοσ 

του Νεφτωνα ςε 

διανυςματικι και ςε 

αλγεβρικι μορφι και 

παράδειγμα 

Κίνθςθ ςϊματοσ ςε οριηόντιο επίπεδο 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=558&Itemid=32&catid=21 

Κίνθςθ ςϊματοσ ςε κεκλιμζνο επίπεδο 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=557&Itemid=32&catid=21 

Προτεινόμενεσ ερωτήςεισ ςελ. 151-156: 1, 2, 5, 8, 9, 15, 29, 

30, 38, 43, 44, 45, 46, 47,50 

Προτεινόμενεσ αςκήςεισ ςελ. 157-159: 1,2,3,8,9, 10, 11, 12, 

22,23 

2.1 ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

 

 2.1.1 Η ζννοια του ζργου Ζργο ςτακερισ δφναμθσ: 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/832
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=32&catid=21
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=32&catid=21
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=60&catid=65
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=60&catid=65
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=32&catid=21
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/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-series.html?simulation=forces-and-motion&locale=el
https://phet.colorado.edu/el/simulation/friction
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=32&catid=21
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=32&catid=21
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Να μθ διδαχκεί το τμιμα 

iii) τθσ υποενότθτασ, ςελ. 

165, δθλαδι το ζργο 

δφναμθσ μεταβλθτοφ 

μζτρου. 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=574&Itemid=32&catid=21 
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2.1.2 Ζργο βάρουσ και 

μεταβολι τθσ κινθτικισ 

ενζργειασ 

Να μθ δοκεί ζμφαςθ ςτθν απόδειξθ του Θεωριματοσ 

Μεταβολισ Κινθτικισ Ενζργειασ (Θ.Μ.Κ.Ε.), αλλά ςτισ 

εφαρμογζσ του. 

2.1.3 Η δυναμικι 

ενζργεια  

Να διδαχκεί από τθν 

αρχι ζωσ τθ ςχζςθ 

(2.1.8), ςελ. 169-171 

Κινθτικι και δυναμικι ενζργεια 

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

basics 

 

 

2.1.4 Η μθχανικι 

ενζργεια  

Να διδαχκεί από τθν 

αρχι ζωσ και τα ζντονα 

γράμματα «Αν ζνα ςϊμα 

κινείται μόνο με την 

επίδραςη του βάρουσ 

του η  μηχανική του 

ενζργεια παραμζνει 

ςυνεχϊσ ςταθερή» (ςτθν 

αρχι τθσ ςελίδασ 174) 

Κινθτικι ενζργεια Θ.Μ.Κ.Ε. 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=575&Itemid=32&catid=21 

Βαρυτικι δυναμικι ενζργεια 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=577&Itemid=32&catid=21 

Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ κατά τθν ελεφκερθ πτϊςθ: 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=

view&id=581&Itemid=32&catid=21 

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 ςελ. 189-192: 1, 3, 14, 17, 22, 26, 

27 

Προτεινόμενεσ αςκήςεισ ςελ. 193-195: 3, 6, 7Α, 9, 10Α, 12Α 

 

Εργαςτηριακή άςκηςη: 

Εργαςτθριακόσ οδθγόσ , 

ςελ. 80 – 82.  Μελζτθ και 

ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ 

τθσ μθχανικισ ενζργειασ 

ςτθν ελεφκερθ πτϊςθ 

ςϊματοσ. 

Τετράδιο Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ 

διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν ελεφκερθ πτϊςθ 

ςϊματοσ. 

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/VirtualLabWorkShe

ets_Physics.html 
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