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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γεν. Παιδείας)    2∆Ω/εβδοµάδα 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο/Η Μαθητής/τρια να µπορεί 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οριζόντια βολή 
 

(∆Ω 3) 

 

1. Να διακρίνει τις δύο απλές κινήσεις (ευθύγραµµη οµαλή – 
ελεύθερη πτώση) που συνιστούν την οριζόντια βολή. 

2. Να προσθέτει και να αναλύει σε ορθογώνιους άξονες 
διανυσµατικά µεγέθη (πχ ταχύτητα), πειραµατιζόµενος µε 

το φαινόµενο της οριζόντιας βολής 
3. Να εφαρµόζει την τεχνική ανάλυσης µιας κίνησης σε 

ορθογώνιους άξονες (αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων), 
για να προσδιορίζει τις εξισώσεις κίνησης και την εξίσωση 

της τροχιάς 

4. Να προσδιορίσει- προβλέψει σε κάποια χρονική στιγµή τη 

θέση αντικειµένου που έχει βληθεί οριζόντια 

• Ο 2
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και 

υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 4ης
 εργαστηριακής 

άσκησης (Μελέτη οριζόντιας βολής και προσδιορισµός της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας g). Σε περίπτωση αντικειµενικής 

δυσκολίας να αξιοποιηθεί το λογισµικό Interactive Physics ή 

το αντίστοιχο Modellus 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες 1 & 2 (σελ 6-7) του σχολικού βιβλίου 

 

Οµαλή κυκλική κίνηση 

 

(∆Ω 3) 

 

1. Να ορίσει την οµαλή κίνηση και να την κατατάσσει στις 

περιοδικές κινήσεις 

2. Να ορίσει τα µεγέθη «συχνότητα» και «περίοδος» και να 

υπολογίζει την µεταξύ τους µαθηµατική σχέση 

3. Να διακρίνει τον διανυσµατικό χαρακτήρα της ταχύτητας 

και της επιτάχυνσης στην οµαλή κυκλική κίνηση και να 

γνωρίζει την µεταξύ τους σχέση 

4. Να αποδεικνύει τις µαθηµατικές σχέσεις µεταξύ των 

µεγεθών f, Τ , u, ω, ακ 

• Ο στόχος 2 πιθανόν να έχει επιτευχθεί από προηγούµενα 

µαθήµατα και αναλόγως µπορεί να παραληφθεί 

• Για την επίτευξη του στόχου 3 να ληφθεί υπόψη ότι η λέξη 

«ταχύτητα» έχει άλλη σηµασία στην καθηµερινή ζωή 
(αριθµός) και άλλη στη Φυσική (διανυσµατικό µέγεθος) 

Κεντροµόλος δύναµη. 
Μερικές περιπτώσεις 

κεντροµόλου δύναµης 
 

(∆Ω 4) 

 

1. Να εφαρµόζει τον 2ο νόµο του Νεύτωνα στην οµαλή 

κυκλική κίνηση 

2. Να αποδεικνύει τη µαθηµατική σχέση της κεντροµόλου 

δύναµης,  

3. Να επιβεβαιώνει πειραµατικά (ποιοτικά) την εξάρτηση της 
κεντροµόλου δύναµης από τα µεγέθη m, u, R 

4. Να συνδυάζει την κυκλική κίνηση και την τριβή και να 
εξάγει σχετικά συµπεράσµατα αναφορικά µε την οδική 

συµπεριφορά των αυτοκινήτων. 
5. Να αποκτήσει θετικές στάσεις έναντι των κανόνων του 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

• Να επισηµανθεί ότι «η κεντροµόλος δύναµη είναι συνισταµένη 

δυνάµεων» 

• Ο 3
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και 

υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 6
ης

 εργαστηριακής 

άσκησης (Μελέτη του νόµου της κεντροµόλου δύναµης). Σε 

περίπτωση αντικειµενικής δυσκολίας να αξιοποιηθεί το 

λογισµικό Interactive Physics ή το αντίστοιχο Modellus 

• http://www.youtube.com/watch?v=RIf2bmEPyP8 

• Για την επίτευξη των στόχων 4 & 5 να πραγµατοποιηθεί η 

δραστηριότητα της σελ 23 του σχολικού βιβλίου 
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Η έννοια του 

συστήµατος. 

Εσωτερικές και 

εξωτερικές δυνάµεις 

(∆Ω 1) 

 

1. Να αναγνωρίζει σώµατα τα οποία αλληλεπιδρούν και να 

προσδιορίζει το σύστηµα το οποίο αυτά συγκρατούν 

2. Να διακρίνει τις δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα ενός 

συστήµατος σε εσωτερικές και εξωτερικές 

3. Να εφαρµόζει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία ένα 

σύστηµα θεωρείται µονωµένο 

• Να επισηµανθεί ότι οι δυνάµεις δρούν ανα ζεύγη (3
ος

 νόµος 
του Νεύτωνα) 

Το φαινόµενο της 

κρούσης. Η έννοια της 

ορµής. Η δύναµη και η 

µεταβολή της ορµής 

(∆Ω 2) 

1. Να αναγνωρίζει φαινόµενα κρούσης στην καθηµερινή ζωή 

και στο εργαστήριο 

2. Να ορίζει το µέγεθος «ορµή» 
3. Να συσχετίζει την αλλαγή της ορµής µε την δύναµη που 

την προκάλεσε και να εφαρµόζει την σχέση F= ∆p/∆t και 
να την υπολογίζει 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες 1 & 2 της σελ. 50-51 του σχολικού βιβλίου 

• Να αξιοποιηθεί το λογισµικό Interactive Physics 

Η αρχή διατήρησης της 

ορµής. Μεγέθη που δεν 

διατηρούνται στη 

κρούση. Εφαρµογές στη 

διατήρηση της ορµής 

(∆Ω 5) 

 

1. Να διατυπώνει λεκτικά και συµβολικά την αρχή 
διατήρησης της ορµής 

2. Να εφαρµόζει την αρχή διατήρησης της ορµής σε απλές 
περιπτώσεις (πχ ελαστικές κρούσεις σε µία διάσταση) 

3. Να συνδυάζει το επιστηµονικό ενδιαφέρον για την ορµή µε 
τη διατήρησή της και να την διακρίνει από άλλες 

ποσότητες (πχ άθροισµα ταχυτήτων) που δεν διατηρούνται 
4. Να ερµηνεύει φαινόµενα (πχ κίνηση πυραύλων, ανάκρουση 

όπλων) χρησιµοποιώντας την αρχή διατήρησης της ορµής 

5. Να επιβεβαιώνει πειραµατικά την διατήρηση της ορµής 

• Για την επίτευξη του 4ου στόχου µπορεί να επιδειχθεί πείραµα 

µε µπαλόνι 

• Ο 5
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και 

υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 8ης
 εργαστηριακής 

άσκησης (∆ιατήρηση της ορµής σε µία διάσταση). Σε 
περίπτωση αντικειµενικής δυσκολίας να αξιοποιηθεί το 

λογισµικό Interactive Physics ή το αντίστοιχο Modellus 

• Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

• Περιοδικά φαινόµενα 

• Γραµµική αρµονική 
ταλάντωση 

(αναγκαία και ικανή 

συνθήκη) 

• Απλό εκκρεµές 

(∆Ω 3) 

1. Να γνωρίζει την αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειµένου 

ένα σώµα να εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση 

2. Να αποδεικνύει θεωρητικά ότι η αιώρηση µικρού πλάτους 

ενός απλού εκκερεµούς είναι γραµµική αρµονική 

ταλάντωση 
3. Να διατυπώνει και εφαρµόζει τη σχέση που περιγράφει την 

περίοδο του απλού εκκρεµούς 
4. Να υπολογίζει πειραµατικά την επιτάχυνση της βαρύτητας 

µε τη βοήθεια απλού εκκρεµούς 

• Ο 4
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και 

υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 5ης εργαστηριακής 

άσκησης (Προσδιορισµός της έντασης της βαρύτητας µε τη 
βοήθεια του απλού εκκρεµούς) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Το γνωστικό περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων - προς χρήση και αξιοποίηση από τον µαθητή -  περιέχεται στο βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ 

Γενικής Παιδείας Β τάξης Ενιαίου Λυκείου» το οποίο διατίθεται και σε ψηφιακή µορφή στον ιστότοπο: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B134/ 

2. Οι µε κόκκινο επισηµασµένοι στόχοι είναι του ΑΠΣ και ως εκ τούτου καθίστανται υποχρεωτικοί ως προς την επίτευξή τους 


