
Y  ΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  : Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας 

Το  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Ι συμπληρώνεται  από  τον/την  Εκπαιδευτικό  και  δίνεται  στην  Ομάδα των

μαθητών και των μαθητριών που πρόκειται να εκπονήσει τη συγκεκριμένη εργασία Δημιουργική

Εργασία  -πριν  την  έναρξη  εκπόνησης  της  Δημιουργικής  Εργασίας-  για  ενημέρωση  και

προετοιμασία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι /ή ΙΙ  

    ΜΑΘΗΜΑ:

Φυσικήή  Α ́ Λυκειήου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ
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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

Δύναμη και κίνηση 

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Εξιήσωσή κιήνήσής, δυνάή μεις, Θεμελιωή δή Νοή μο τής Μήχάνικήή ς.

1.3 ΣΚΟΠΟΣ

Οι μάθήτεής κάι οι μάθήή τριες θά μπορουή ν νά:  Εφάρμοή ζουν τις πειράμάτικάή  μετρουή μενες 
τιμεής μήή κους & χροή νου στις εξισωή σεις κιήνήσής.  Ανάγνωριήζουν τις δυνάή μεις που άσκουή ντάι 
στά σωή μάτά κάι άντιλάμβάή νοντάι τις σχεήσεις μετάξυή  τους, με τήν βοήή θειά του τριήτου νοή μου
του Νευή τωνά.  Εφάρμοή ζουν τις μετρουή μενες τιμεής στον Θεμελιωή δή Νοή μο τής Μήχάνικήή ς. 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη 

ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

1.2.3 O πρώτος νόμος του Νεύτωνα
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1.2.4 O δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νά εφάρμοή ζουν τις πειράμάτικεής μετρήή σεις στήν εξιήσωσή κιήνήσής .

Νά άνάγνωριήζουν τις δυνάή μεις που άσκουή ντάι στά σωή μάτά κάι άντιλάμβάή νοντάι τις 

σχεήσεις μετάξυή  τους, με τήν βοήή θειά του τριήτου νοή μου του Νευή τωνά.

Νά εφάρμοή ζουν τις μετρουή μενες τιμεής στον Θεμελιωή δή Νοή μο τής Μήχάνικήή ς. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

1. Βλάή χος, Ι. Α. κ.άή . (2016). Φυσικήή  Α ́ Λυκειήου. Αθήή νά: ΙΤΥΕ Διοή φάντος.
2. Βλάή χος, Ι. Α. κ.άή . (2016). Φυσικήή  Α ́ Λυκειήου Εργάστήριάκοή ς Οδήγοή ς. Αθήή νά: ΙΤΥΕ 
Διοή φάντος.
3.http://ekfechanion.eu/files/fysikh_lykeio/alykeiou/ergasthrio/Dynami_Kinisi.pdf
4. http://anyflip.com/uiew/xqdt/

1.7 Βιβλιογραφία

1. Βλάή χος, Ι. Α. κ.άή . (2016). Φυσικήή  Α ́ Λυκειήου. Αθήή νά: ΙΤΥΕ Διοή φάντος.
2. Βλάή χος, Ι. Α. κ.άή . (2016). Φυσικήή  Α ́ Λυκειήου Εργάστήριάκοή ς Οδήγοή ς. Αθήή νά: ΙΤΥΕ 
Διοή φάντος.
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Παράρτημα: 

Δύναμη και κίνηση 

Όργανα, συσκευές, υλικά: 
 Ένα εργαστηριακό αμαξάκι + πλάκες βαριδιών
 Τροχαλία+ βάση χυτοσίδηρου για stop στο αμαξίδιο. 
 Νήμα (70-80cm)
 Μάζα (50gr) 
 Δυναμόμετρο
 Χρονομετρητής
 Μετροταινία 

 Θεωρία
Εξισώσεις κινήσεων:

Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση. 

               

 Νόμοι δυνάμεων 
Νόμος της αδράνειας. 
Θεμελιώδης νόμος της μηχανικής. 
 

                                 

 
Τρίτος νόμος του Νεύτωνα.. «…για κάθε δράση υπάρχει και μία αντίδραση» 

Περιγραφή Πειράματος

Τοποθετούμε στο αμαξίδιο δύο μάζες περίπου
600g την κάθε μία, ώστε η συνολική μάζα να
είναι 1800g (το κάθε αμαξίδιο έχει μάζα 580-
600g). Έτσι έχουμε αυξημένη αδράνεια στη
διάρκεια των κινήσεων. Επίσης καλό είναι να
ελέγξουμε του τροχούς του ώστε να
περιστρέφονται χωρίς πρόβλημα (πιθανόν να
χρειάζονται λάδωμα) καθώς και την
οριζοντίωση του πάγκου εργασίας. 
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 Αρχικά υπολογίζουμε τις δυνάμεις τριβής
που εμποδίζουν την κίνηση. Τραβάμε με
το δυναμόμετρο σιγά - σιγά, ώστε το
αμαξάκι μόλις που να αρχίσει να κινείται.
Ακριβώς Πριν συμβεί αυτό σημειώνουμε
την δύναμη που ασκήσαμε. 

 Τις δυνάμεις που εμποδίζουν την κίνηση
μπορούμε να τις υπολογίσουμε με
μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω μεταβλητού βάρους που κρεμάμε στο αμαξάκι 
(π.χ., ένα ελαφρύ κύπελλο που συμπληρώνουμε νερό). 

 Κρεμάμε ένα βαρίδι 50g και αφήνουμε το αμαξάκι να κινηθεί σε μια 
ορισμένη απόσταση. Μετράμε τον χρόνο κίνησης και επαναλαμβάνουμε 4-
5 φορές. Εφαρμόζουμε τις τιμές στην εξίσωση μετατόπισης της ομαλά 
επιταχυνόμενης κίνησης και υπολογίζουμε την επιτάχυνση (μέση τιμή από 
τις μετρήσεις): α = Δx / Δt2

 Υπολογίζουμε την συνισταμένη δύναμη
που ασκείται στο αμαξάκι εφαρμόζοντας
τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής. 

 Υπολογίζουμε την δύναμη που ασκεί το
νήμα και την συγκρίνουμε με το βάρος τ
ου βαριδίου.

 Παρατήρηση ...
Η τροχαλία που χρησιμοποιούμε έχει
πολύ μικρή μάζα και αντίστοιχα πολύ μικρή ροπή αδράνειας. Έτσι τις 
δυνάμεις που δέχεται από τα δύο τμήματα του νήματος τις θεωρούμε ίσες. 

Δύναμη και κίνηση - Φύλλο εργασίας

1. Χρησιμοποιώντας το δυναμόμετρο που βρίσκεται στην θέση εργασίας σου, 
προσπάθησε να τραβήξεις οριζόντια το αμαξάκι,
έτσι ώστε αυτό να ίσα – ίσα να μην κινείται.

a. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται
στο αμαξάκι; ……………………………………………………………………………… 

b. Τι δυνάμεις ασκούνται στο αμαξάκι; Σχεδίασε τις στο διπλανό σχήμα (θεωρώντας ότι 
όλες ασκούνται στο κέντρο μάζας του), και ονόμασε τις. 
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……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
c. Ποια-ες δύναμη προσπαθεί να κινήσει το αμαξάκι και ποια-ες το εμποδίζει; 
……………………………………………………………………………… 
d. Πόση ήταν η δύναμη που εμπόδιζε το αμαξάκι να κινηθεί; 
……………………………………………………………………………… 

2. Τοποθέτησε το αμαξίδιο σε συγκεκριμένη απόσταση
από το την τροχαλία. Σημείωσε στον διπλανό πίνακα
τα δεδομένα για την μάζα του αμαξιδίου που θα
χρησιμοποιήσεις, 
καθώς και την απόσταση που θα διανύσει στην
διάρκεια της κίνησης του. 

3. Κρέμασε μία μάζα m = 50g μέσω της τροχαλίας και άφησε το σύστημα 
ελεύθερο να κινηθεί. 

a. Τι δυνάμεις δέχεται το αμαξάκι στην διάρκεια
της κίνησης του; 

……………………………………………………………………………… 
b. Είναι σταθερές ή μεταβλητές οι δυνάμεις αυτές; 

……………………………………………………………………………… 
c. Ποια είναι μεγαλύτερη; 

………………………………………………………………………………

 1. Μέτρησε τον χρόνο που χρειάζεται το
αμαξίδιο για να διανύσει την απόσταση .
Επανέλαβε το πείραμα 45 φορές και
συμπλήρωσε τις τιμές στον διπλανό πίνακα
(1η στήλη). 

2.Υπολόγισε την μέση τιμή του χρόνου
Δ(μέσος όρος των τιμών του). 

……………………………………………………………………………… 
………………………………
3.Τι είδους κίνηση εκτελεί; Ποια από τις δύο επόμενες εξισώσεις περιγράφει την 
απόσταση που διανύει; 

Α. S = u * Δt,      Β. S = ½ α t2

4.Χρησιμοποιώντας την εξίσωση που επέλεξες, υπολόγισε την επιτάχυνση. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………… 

Μάζα 
Αμαξιδίου (kg)

Απόσταση που
διανύεται (m)

Δt (χρονική διάρκεια
κίνησης) 
 

Δt (μέσο)
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……………………………………………………………………………… 
……………………… 
5. Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, με την τιμή της επιτάχυνσης
που μέτρησες, υπολόγισε την συνολική δύναμη που δέχεται το αμαξάκι. 

………………………………………………………………………… 
……………………………….. ……… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………….. ……… 
6. Θεώρησε ότι η δύναμη της τριβής που μέτρησες στην πρώτη ερώτηση (1.), 
παραμένει σταθερή σε όλη την διάρκεια της κίνησης. Πόση είναι η δύναμη που 
ασκεί το νήμα στο αμαξάκι; 

………………………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………
a. Πόσο είναι το βάρος της μάζας που έχεις κρεμάσει;
………………………………………………………………………………
c. Σύγκρινε την προηγούμενη τιμή του βάρους με αυτήν της δύναμης του 
νήματος.
………………………………………………………………………………
d. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;
Α. Η δύναμη που τραβάει το αμαξάκι προς την κατεύθυνση της κίνησης είναι το 
βάρος του βαριδιού.
Β. Η δύναμη που τραβάει το αμαξάκι προς την κατεύθυνση της κίνησης είναι η 
δύναμη του νήματος.
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