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Κεφάλαιο 1. Φυσικά Μεγέθη – Μονάδες Μέτρησης 

- Προσδιορισμός και καταγραφή τιμών μετρούμενων μεγεθών (χρόνου, μήκους, 

μάζας) με το σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων. 

- Πράξεις μεταξύ πειραματικών τιμών, διατηρώντας το σωστό αριθμό σημαντικών 

ψηφίων. 

Κεφάλαιο 2. Κίνηση σε ευθεία γραμμή 

- Χαρακτηριστικά μεγέθη κίνησης (χρόνος, θέση, μετατόπιση, χρονικό διάστημα, 

διανυόμενη απόσταση, τροχιά)  

- Μέση αριθμητική και μέση διανυσματική ταχύτητα   

- Στιγμιαία ταχύτητα – Πειραματικός προσδιορισμός στιγμιαίας ταχύτητας  

- Ομαλή ευθύγραμμη κίνηση – Πειραματική άσκηση  

- Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου στην ομαλή 

ευθύγραμμη κίνηση. Φυσική σημασία κλίσης και εμβαδού  

- Επιτάχυνση 

- Ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση – Πειραματική άσκηση  

- Σχέσεις ταχύτητας – χρόνου και θέσης – χρόνου στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

- Σχέση ταχύτητας, μετατόπισης και επιτάχυνσης  

- Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου και επιτάχυνσης – 

χρόνου. Φυσική σημασία κλίσης και εμβαδού 

- Επίλυση προβλημάτων. Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή  

- Ελεύθερη πτώση  

- Κατακόρυφη βολή 

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις και Νόμοι του Newton 

- Διανυσματική φύση της δύναμης 

- Σχεδιασμός δυνάμεων - διάγραμμα ελεύθερου σώματος  

- Πρόσθεση και αφαίρεση δυνάμεων – Κανόνας παραλληλογράμμου 

- Εύρεση μέτρου συνισταμένης δύναμης από τις κάθετες συνιστώσες   

- Ανάλυση δύναμης σε κάθετες συνιστώσες  

- Εφαρμογή στο κεκλιμένο επίπεδο 

- Χρήση τριγωνομετρικών σχέσεων για εύρεση συνιστωσών  

- 1ος νόμος του Νεύτωνα 

- Αδράνεια σώματος 

- Ισορροπία υλικού σημείου 

- Εφαρμογές και σύνδεση με ευθύγραμμη ομαλή κίνηση  

- 2ος νόμος του Νεύτωνα 

- 3ος νόμος του Newton  

- Ποσοτικά προβλήματα εφαρμογών των νόμων του Νεύτωνα 

Κεφάλαιο 4. Έργο και Μηχανική Ενέργεια 

- Έργο – Κινητική Ενέργεια                                             

- Έργο σταθερής δύναμης W = |�⃗�| |𝛥𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| συνθ   

- Μονάδα μέτρησης έργου 



- Θετικό, αρνητικό και μηδενικό έργο δύναμης                         

- Γραφικός προσδιορισμός έργου σταθερής δύναμης – παραδείγματα  

- Έργο και κινητική ενέργεια.  Θεώρημα έργου – κινητικής ενέργειας 

- Έργο δύναμης του βάρους 

- Το βάρος σαν διατηρητική δύναμη. Παράδειγμα με κεκλιμένο επίπεδο  

- Βαρυτική δυναμική ενέργεια                                                  

- Δυναμική ενέργεια ελατηρίου   

- Μετατροπές μεταξύ δυναμικής και κινητικής ενέργειας 

- Πειραματική μελέτη διατήρησης της μηχανικής ενέργειας 

- Εφαρμογές  στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων    

Να μελετήσετε επίσης όλες τις σημειώσεις του τετραδίου, ερωτήσεις, ασκήσεις και 

πειραματικές εφαρμογές πού έχουν γίνει και που εμπίπτουν στην εξεταστέα ύλη.                                
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