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ΣΙΣΛΟ: Ιζόθερμη Μεηαβολή- Μελέηη ηοσ Νόμοσ ηοσ Boyle-

Mariotte. 

ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ  <<PHET>> 
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ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΑ Α : ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ  ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΑΥΙΝΙΓΗ ΤΜΔΩΝ  ΦΤΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΝΑΡΙΟΤ 
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       1.1 ΣΙΣΛΟ: Ιζόθερμη Μεηαβολή- Μελέηη ηοσ Νόμοσ ηοσ 

Boyle-Mariotte. 

 

1.2 ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Φπζηθή,  Πίεζε, ζεξκνθξαζία θαη όγθνο. Καηαζηαηηθή εμίζσζε. 

Γηάγξακκα P-V.  

  

1.3 ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Β ιπθείνπ Φπζηθή Καηεύζπλζεο. 

1.4 ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ Α.Π.. 

Πξνβιέπεηαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ Φπζηθήο Β΄ Λπθείνπ 

θαηεύζπλζεο ε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο «Νόκνη ησλ Αεξίσλ». 

 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ 

ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ 

1.Μνξθέο δηδαζθαιίαο βαζίδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηεξεπλεηηθήο/απνθαιππηηθήο κεζόδνπ κάζεζεο. Οη καζεηέο ζα 

δνπιέςνπλ ζε νκάδεο  

2.Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ ζηελ αίζνπζα 

Πιεξνθνξηθήο. 

3.Δλαιιαθηηθά, ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε 

έλαλ ππνινγηζηή θαη βηληενπξνβνιέα. 

3.Λνγηζκηθό: PhET 

 

 

 

 

1.6 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
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Α. Ω ΠΡΟ ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

1.Να εξκελεύεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηελ πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία κε 

βάζε ηε κεραληθή ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ. 

 

2.Να   επηβεβαηώλεη    ην    λόκν    ησλ   ηδαληθώλ   αεξίσλ,   

ρξεζηκνπνηώληαο  πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

 

3.Να πεξηγξάθεη κε ιόγηα θαη κε ηύπνπο ην λόκν ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζε θπζηθά πξνβιήκαηα. 

 

4.Να   κπνξνύλ λα γξάθνπλ ηηο εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ θαζώο θαη ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ηνπο. 

 

5.Να     κπνξνύλ λα  απνδίδνπλ  ηηο     κεηαβνιέο  ησλ  ηδαληθώλ   αεξίσλ  

ζε δηαγξάκκαηα κε άμνλεο  P-V. 

 

6.Να αμηνπνηούν ηελ γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα πξνζδηνξίδουν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηε θπζηθή ζεκαζία ηνπο 

7.Να δηαπηζηώζουν ηελ αληίζηξνθε αλαινγία κεηαμύ όγθνπ θαη πίεζεο 

ηνπ αεξίνπ όηαλ ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

8.Να εμνηθεησζούν κε ηε δηαδηθαζία «Πξόβιεςε, Δπηβεβαίσζε, 

Σπκπεξάζκαηα». 

 

Β. Ω ΠΡΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Οη ΤΠΔ ζήκεξα δίλνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηνπο καζεηέο όπσο:  

1. λα εμνηθεησζνύλ κε ην ελεξγεηηθό θαη δηεξεπλεηηθό κνληέιν κάζεζεο. 

2. λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

3. λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ΤΠΔ σο εξγαιεία θαη πεγέο κάζεζεο. 

4.λα εμαζθεζνύλ ζε δεμηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα (όπσο παξαηήξεζε, επηινγή θαη θαηαγξαθή ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηώλ, ζύγθξηζε θαη εξκελεία, εκβάζπλζε θαη δηεξεύλεζε..)  
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Γεληθόηεξα νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηε ρξεζηηθόηεηα ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ σο κέζν δηδαζθαιίαο ή αθόκε -

ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν- σο γλσζηηθό αληηθείκελν (ην ίδην ην ινγηζκηθό 

δειαδή), κέζα από απιέο δξαζηεξηόηεηεο, Έηζη κπνξεί λα επηηεπρζεί  ε 

ζύλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιίαο µε ηελ 

ηερλνινγηθή. 

 

Γ. Ω ΠΡΟ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην νη καζεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο/ αλαθαιππηηθήο  

πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, επηδηώθεηαη λα γίλνπλ ηθαλνί λα εθαξκόδνπλ 

κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ απνθηεκέλεο γλώζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

γλσζηηθώλ ζηόρσλ πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 

1.7 ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Υπνινγίδεηαη όηη ζα ρξεηαζηνύλ κία (1) δηδαθηηθή ώξα. 

 

2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

2.1 Γιδακηικές προζεγγίζεις. 

 

Η αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επλνεί ηελ 

αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνύ δηδαθηηθνύ κνληέινπ θαη ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ 

δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Με ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ θαη θαηάιιεισλ 

θύιισλ εξγαζίαο αλαδεηθλύεηαη ην καζεηνθεληξηθό κνληέιν ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο κέζα από ηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο ζηηο πεγέο.  

Τν ινγηζκηθό PhET κε ηα θύιια εξγαζίαο εληζρύεη ζπλεξγαηηθά 

ζρήκαηα, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ κε ην κέζν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαη ηελ απηελέξγεηα ηνπο, αλαδεηθλύνληαο ηα νθέιε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε.  

Ο ρόλος ηνπ δαζθάινπ όζν νη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε νκάδεο είλαη 

σποζηηρικηικός, (καθοδηγηηικός) δίλεη ζαθείο νδεγίεο όπνπ θη αλ 

ρξεηαζηνύλ θαη ελεκεξώλεη γηα ην ρξόλν πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο νη 

καζεηέο γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Σε εξσηήζεηο ησλ 
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καζεηώλ κπνξεί λα απαληά επίζεο κε εξσηήζεηο πνπ λα νδεγνύλ ζε 

παξαπέξα δηεξεύλεζε. Άλλος ρόλος: εμυστφηικός 

 

2.2 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

Η δηδαζθαιία αθνινπζεί ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ θύιισλ 

εξγαζίαο.  

Οη νκάδεο πξώηα ζα αζρνιεζνύλ με ηο Φύλλο Εργαζίας. Δθηόο από 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηα θύιια εξγαζίαο νη καζεηέο κπνξνύλ 

λα ζπκβνπιεπηνύλ θαη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην.  

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Τα ζπκπιεξσκέλα θύιια εξγαζίαο δίλνπλ ηνπο δείθηεο αμηνιόγεζεο 

ηνπ ζελαξίνπ θαη ην βαζκό πινπνίεζεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 
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Τάμε: Β Λπθείνπ. 

Μάζεκα :Φπζηθή Καηεύζπλζεο Β Λπθείνπ. 

Τίηινο Γεληθήο ελόηεηαο: Κηλεηηθή ζεσξία ησλ αεξίσλ. 

Τίηινο καζήκαηνο: Μειέηε ηνπ Νόκνπ ηνπ Boyle-Mariotte. 

Καζεγεηήο: Σαρηλίδεο Σπκεώλ 

Τκήκα: 

Ηκεξνκελία: 

Λνγηζκηθό: PhET 

 

Oι προβλέυεις 

Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θαη απαληήζηε 

γξάθνληαο (Ναη ή Όρη) 

Σηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή: 

Α. Η πίεζε παξακέλεη ζηαζεξή ; …………………. 

Β.Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή; ……. 

Γ. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-V πνπ πξνθύπηεη  όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή είλαη επζεία παξάιιειε ζηνλ άμνλα 

P;……………… 

Γ. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-V πνπ πξνθύπηεη  όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή είλαη θακπύιε;………………………………. 

 

 

 

Πειραμαηιζμός  και επιβεβαίφζη 
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Αλνίμηε ην ινγηζκηθό Φπζηθή - Πξνζνκνηώζεηο PhET - University of 

Colorado Boulder  θαη από ην αξρείν ηεο θπζηθήο επηιέμηε Ιδιόηηηες 

Αερίοσ 

 

Πατήστε Εκτέλεση τώρα! 

 

Σηε ζπλέρεηα  αθνύ ην αλνίμεηε, κε ην πάηεκα ηεο ηξόκπαο  εηζάγεηε ζην 

θύιηλδξν κόξηα ελόο αεξίνπ . 

 

Από ην κελνύ  αέξην ζηελ αληιία επηιέγσ Βαξηά είδε. 

Από ην κελνύ ζηαζεξή παξάκεηξνο επηιέγσ ζεξκνθξαζία. Σηελ 

πεξίπησζή καο επηιέγσ Τ=300Κ. 

Από ην κελνύ Δξγαιεία θαη επηινγέο επηιέγσ Μεηξεηηθά Δξγαιεία θαη 

επηιέγσ ράξαθαο. 

(Δείτε όπως την εικόνα) 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Fel%2Fsimulations%2Fcategory%2Fphysics&ei=nhBPUpujJ4XasgbFroCQCg&usg=AFQjCNFpsMqrOTFh52sXMPSdNc2zog5oug&sig2=xmqDgB_fT3AaHPgy_el_Yg
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Fel%2Fsimulations%2Fcategory%2Fphysics&ei=nhBPUpujJ4XasgbFroCQCg&usg=AFQjCNFpsMqrOTFh52sXMPSdNc2zog5oug&sig2=xmqDgB_fT3AaHPgy_el_Yg
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas-properties
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Εκθαλίδεηαη ο τάραθας θαη ηολ ηοποζεηώ ορηδόληηα ζηο επάλω 

κέρος. Έηζη κε ασηό ηο ηρόπο ζα κπορώ λα σποδηαηρώ ηολ όγθο 

ηο θσιίλδροσ. 

Μεηαηοπίδοληας ηελ αρηζηερή πιεσρά θαηά 9 κέρε, κπορώ λα 

πεηύτω ζηαδηαθή  κείωζε ηοσ όγθοσ ηοσ θσιίλδροσ. 
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Μεηαθηλώ από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηελ βάζε ηνπ θπιίλδξνπ θαηά 1/9 

ηνπ V θαη ζεκεηώλσ ηελ έλδεημε ηεο πίεζεο. Δπαλαιακβάλσ μαλά  ηελ 

δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ όγθνπ θαηά 1/9 ηνπ V θαη παίξλσ ηελ αληίζηνηρε 

ηηκή ηεο πίεζεο. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

Θέηνπκε ζαλ V=90 lit. 

Μεηαθέρεηε ηις ηιμές ζηο πίνακα. 

V P T=300K 
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Μπορείηε λα επαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ασηή ηελ θορά γηα 

Τ=400Κ θαη Τα=500Κ. Τη παραηερείηε; 

Να ζτεδιάζεηε ηην γραθική παράζηαζη και να απανηήζεηε ζηα 

ερφηήμαηα. 
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σμπεράζμαηα. 

 

1.Σηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή: 

A.Η ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή; ……. 

B. Τη παξαηεξείηε όηαλ: 

1.  ν όγθνο V κεηώλεηαη  ε πίεζε P ……………. 

2. ν όγθνο κεηώλεηαη V/2 ε πίεζε P ……………. 

3. ν όγθνο κεηώλεηαη  θαηά  V/4  ε πίεζε P ……………. 

Γ. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-V πνπ πξνθύπηεη  όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή είλαη θακπύιε;………………………………. 

Γ.Τειηθά νη κεηξήζεηο πνπ θάλεηε  επαιεζεύνπλ ηνλ λόκν ηνπ Boyle- 

Mariotte. ……………… 

 

         


