
Πξνηάζεηο γηα ηε Φπζηθή Λπθείνπ ζην ΙΕΠ 

 

Με γλώκνλα όζα απαηηνύληαη ή ζεωξνύληαη γλωζηά γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 

θαη ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ απαηηείηαη ηα 

παξαθάηω δηδαθηηθά αληηθείκελα λα πξνζηεζνύλ ζηε δηδαθηέα ύιε ηωλ ηξηώλ ηάμεωλ 

ηνπ Λπθείνπ. 

Στην Α΄ ή στη Β΄ Λυκείου 

1. Η πξόζζεζε δηαλπζκάηωλ ηπραίαο δηεύζπλζεο, κε πνιιαπιή εθαξκνγή ζε 

πνιιά αληηθείκελα, όπωο  ε ζύλζεζε δπλάκεωλ, ν ππνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο 

νξκήο ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ ή ε κεηαβνιή νξκήο ζώκαηνο. Π.ρ. γηα ηηο 

δπλάκεηο:
2 2
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2. Τν έξγν κεηαβιεηήο δύλακεο. 

3. Οη ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο θαη ην έξγν ηνπο FW U U U      

4. Οη βαζηθέο γλώζεηο γηα ηα ειαηήξηα, δειαδή ν λόκνο ηνπ Hooke γηα ηελ δύλακε 

ειαηεξίνπ,
 

F k x   , ε δπλακηθή ελέξγεηα ειαηεξίνπ,
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  θαη ην 

έξγν ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ, ωο εθαξκνγή ηεο ζεωξίαο γηα ην έξγν 

ζπληεξεηηθώλ δπλάκεωλ F, , ,W U U U          

5. Η ζηαηηθή ηξηβή θαη ε νξηαθή (κέγηζηε ζηαηηθή) ηξηβή κε ηε ζρέζε ηεο 

,max     

6. Η ηζρύο δύλακεο θαη νη ελεξγεηαθνί ξπζκνί κεηαβνιήο, όπωο ηεο θηλεηηθήο 
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7. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ε 

επηηαρπλόκελε θπθιηθή θίλεζε πιηθνύ ζεκείνπ, κε ηα κεγέζε ηεο επηηξόρηαο 

(γξακκηθήο) επηηάρπλζεο, αεπ θαη ηεο γωληαθήο επηηάρπλζεο, αγωλ, κεγέζε 

απαξαίηεηα ζηε κειέηε ηνπ Σηεξενύ ζώκαηνο ζηε Γ΄ Λπθείνπ. 

8. Είλαη ηέινο απαξαίηεην λα απμεζεί ε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο Α΄  Λπθείνπ θαηά 

κία ώξα γηα λα γίλεη πιήξεο εκπέδωζε όιωλ ηωλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλωλ από 

ηνπο καζεηέο. 

 

 

Στην Γ΄ Λυκείου 

 

1. Η Ηιεθηξνκαγλεηηθή Επαγωγή πξέπεη λα δηδαρηεί κε κεγαιύηεξε πιεξόηεηα 

από ηνλ 2
ν
 ηόκν ηεο Γ΄ Λπθείνπ (πξώελ βηβιίν θαηεύζπλζεο Β΄ Λπθείνπ) κε ηελ 



πξνζζήθε ζηελ δηδαθηέα ύιε ζεωξεηηθώλ ζεκείωλ απαξαίηεηωλ, όπωο είλαη 

π.ρ. ε δύλακε Lorentz. 
2. Τα ζπγθνηλωλνύληα δνρεία ζην θεθάιαην ηωλ ξεπζηώλ. 

3. Να απαιεηθζεί ε πξόζθαηε ιαλζαζκέλε ηαθηηθή ηεο δηαγξαθήο αζθήζεωλ από 

ηελ εμεηαζηέα ύιε, ελώ απηέο ιύλνληαη κε βάζε ηελ δηδαρζείζα ζεωξία. Π.ρ. ε 

επαγωγή ζε ξάβδν ζε θεθιηκέλν επίπεδν. Απηή ε ηαθηηθή δεκηνπξγεί ζύγρπζε 

ζηελ δηδαζθαιία ηωλ αζθήζεωλ, θαζώο δελ δηεπθξηλίδεηαη ξεηά, πνην ζηνηρείν 

ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ πξνβιεκάηωλ ηα ζέηεη εθηόο δηδαθηέαο-εμεηαζηέαο ύιεο. 
4. Να γίλεη επαθξηβήο πξνζδηνξηζκόο δηαθόξωλ ζεκείωλ, πνπ πξνβιεκαηίδνπλ 

ηνπο δηδάζθνληεο, γηα ην αλ ζεωξνύληαη γλωζηά ωο ζεωξία θαη θαηά ζπλέπεηα 

κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο έηνηκα – ρωξίο απόδεημε – ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Τέηνηα ζεκεία είλαη πνιιά, ζε παξαδείγκαηα (ε 

επηηξόρηνο επηηάρπλζε, ην ξνόκεηξν Ventouri), ζε εθαξκνγέο (Τνξηθέιη), ζην 

ιπζζάξη (νη ζρέζεηο ηεο γωληαθήο ηαρύηεηαο θαη κεηαηόπηζεο ζηελ νκαιά 

επηηαρπλόκελε ζηξνθηθή θίλεζε) θαη πνιιά άιια πνπ ζπλαληνύκε θαζεκεξηλά 

ζηε δηδαζθαιία. 
 

Τέινο, κηα πξόηαζε εηδηθόηεξα γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη ηελ 

βαζκνιόγεζε ηωλ γξαπηώλ, πνπ είλαη πάγην αίηεκα ηωλ βαζκνινγεηώλ όιωλ 

ηωλ καζεκάηωλ: λα δίλνληαη από ηελ ΚΕΕ αλαιπηηθέο νδεγίεο βαζκνιόγεζεο, 

ζαλ απηέο πνπ δίλεη θάζε επόπηεο ζην κάζεκά ηνπ. Έηζη ζα κεηωζεί ε 

ππνθεηκεληθή βαζκνιόγεζε θαη αλά βαζκνινγεηή θαη αλά βαζκνινγηθό θέληξν. 

Οη πξόρεηξεο ιύζεηο πνπ ζηέιλνληαη ωο ηώξα (πέξα από ηα ζπλεζηζκέλα θάζε 

ρξόλν ιάζε) απαμηώλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο βαζκνιόγεζεο θαη ην ππεξβνιηθά 

δύζθνιν έξγν ηεο. Φπζηθά ε ΚΕΕ ζα πξέπεη λα δίλεη ηηο κνξηνδνηήζεηο γηα ηε 

βαζκνιόγεζε, όπωο θαη ηα ίδηα ηα ζέκαηα, ρωξίο λα θαιύπηεηαη από ηελ έωο 

ηώξα αλωλπκία ηεο, γηαηί νη παλειιήληεο εμεηάζεηο αθνξνύλ έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο θνηλωλίαο θαη απαηηείηαη ππεπζπλόηεηα ζην κέγηζην βαζκό. Έηζη ζα 

κεηωζνύλ ηα επηπρώο ζπάληα παξαηξάγνπδα νξηζκέλωλ ρξόλωλ. 

 

Επίζεο, ζεωξώ απαξαίηεην λα κεηαθέξω ηελ γεληθή θαηαθξαπγή θαζεγεηώλ, 

γνλέωλ θαη καζεηώλ γηα ηελ δηαλνκή ηξηώλ βηβιίωλ ζηε Φπζηθή Γ΄ Λπθείνπ – 

ηα δύν από ηα νπνία πεξηέρνπλ ειάρηζηεο ζειίδεο ζηε εμεηαζηέα ύιε ηωλ 

παλειιαδηθώλ – θάηη πνπ ζεκαίλεη θαηαζπαηάιεζε ρξεκάηωλ, αιιά θαη πνιιά 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

 

Κιείλνληαο λα ζαο ελεκεξώζω όηη ζηελ ηξάπεδα ζεκάηωλ ηεο Φπζηθήο Α΄ 

ιπθείνπ ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηζρύ θαη ηελ κεηαβιεηή δύλακε θαη 

είλαη εθηόο ύιεο. Τα ζέκαηα ηεο ηξάπεδαο ζεκάηωλ πνπ εληόπηζα θαη πεξηέρνπλ 

ζηνηρεία ζεωξίαο πνπ είλαη εθηόο ύιεο είλαη ηα παξαθάηω: 

Ιζρύο – Ελεξγεηαθνί ξπζκνί κεηαβνιήο: 8025, B1,      8036, B2,   11640,Δ4, 

11664,Δ4,     11697,Δ4,      11706,Δ4 

Έξγν κεηαβιεηήο δύλακεο: 8053, B2,     11683, Δ 

 


