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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η έννοια της ενέργειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην Επιστήμη και την Τεχνολογία. 
Στην καθημερινή μας ζωή σκεφτόμαστε την ενέργεια όταν αναφερόμαστε σε καύσιμα για θέρμανση 
και κίνηση οχημάτων, ηλεκτρισμό για φωτισμό και ηλεκτρικές συσκευές και στις τροφές που κατανα-
λώνουμε. Ο δρομέας όταν τρέχει, ένα τεντωμένο τόξο, μία πέτρα που πέφτει από κάποιο ύψος έχουν 
ενέργεια.  
Στη συνέχεια θα μελετήσουμε μορφές ενέργειας που συνδέονται με διάφορα σώματα. 

Δραστηριότητα 1−1:   Μορφές Ενέργειας 

Με βάση τις γνώσεις που έχετε μέχρι σήμερα να καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα μορφές ενέρ-
γειας και το σώμα με το οποίο συνδέονται. 

Πίνακας 1-1 

A/A Μορφή Ενέργειας Σώμα 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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Όλες αυτές οι μορφές ενέργειας συνδέονται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τις κινήσεις και 
τις αλληλεπιδράσεις των σωμάτων στον μακρόκοσμο και στον μικρόκοσμο. 

Η ενέργεια εκτός από βασική φυσική έννοια, είναι φυσικό μέγεθος και επομένως μπορεί να μετρηθεί.  

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

Κάθε σώμα το οποίο κινείται έχει μια μορφή ενέργειας η οποία ονομάζεται κινητική ενέργεια. 

Ορίζουμε ως Κινητική Ενέργεια ενός σώματος μάζας m που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ, 
την ποσότητα  

2
κιν

1Ε = mυ
2

 

Η κινητική ενέργεια έχει ως μονάδα μέτρησης το 1 J (Joule). 

Παρατηρούμε ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από την ταχύτητά του. 

Όταν αυξάνεται η ταχύτητα ενός σώματος αυξάνεται και η κινητική του ενέργεια.  

 
Δραστηριότητα 1−2:   Δύναμη και μεταβολή της Ταχύτητας  

Α. Στη διάταξη του σχήματος το αμαξάκι αρχικά ισορροπεί.  

 

 Στο αμαξάκι εφαρμόζεται μια δύναμη από το νήμα και το αφήνουμε να κινηθεί.  

 Μεταβάλλεται η ταχύτητα του αμαξιού; Αν ναι πώς; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Β. Δίνουμε ένα αρχικό σπρώξιμο σε ένα αντικείμενο (π.χ. σπόγγο) πάνω στην έδρα.  

 Ποιες δυνάμεις ασκούνται στο αντικείμενο μετά που το σπρώξαμε; 

 Τι παρατηρούμε για τη μεταβολή της ταχύτητάς του;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Από την δραστηριότητα 1- 2 συμπεραίνουμε ότι η άσκηση δύναμης σε ένα σώμα που κινείται σε 
ευθεία μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητά του.  

Όταν η δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι ομόρροπη προς την κατεύθυνση της κίνησής του, αυ-
ξάνεται η ταχύτητα του σώματος, και όταν είναι αντίρροπη ελαττώνεται.  

Επομένως η άσκηση δύναμης σε ένα σώμα μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει την κινητική του ενέρ-
γεια.  
 
Ο υπολογισμός της ενέργειας που μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη ή μεταφέρεται από ένα 
σώμα σε άλλο μέσω δύναμης διευκολύνεται σε μερικές περιπτώσεις με την εισαγωγή ενός νέου 
φυσικού μεγέθους: του έργου δύναμης. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Το έργο είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή. Όταν αναφερόμαστε σε μια 
μεγάλη οικοδομική κατασκευή ή ένα στάδιο μιλούμε για μεγάλο οικοδομικό έργο. Χρησιμοποιούμε τη 
λέξη έργο για να προσδιορίσουμε μια καλλιτεχνική δημιουργία (μουσική, ζωγραφική, θέατρο κ.λπ.). 

Στη Φυσική όμως η έννοια έργο έχει άλλη σημασία. Είναι ένα φυσικό μέγεθος που συνδέεται με τη 
δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και τη μετατόπιση του σώματος.  
 

Πιο συγκεκριμένα το έργο είναι το γινόμενο της δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα επί την 
μετατόπιση του σώματος όταν τα δύο μεγέθη είναι στην ίδια διεύθυνση. Δηλαδή: 

ή συμβολικάΈργο = Δύναμη × Μετατόπιση W = F × Δx  

 
 

Από τη σχέση που δίνει το έργο προκύπτει ότι μονάδα μέτρησης του έργου είναι η μονάδα της δύ-
ναμης επί την μονάδα της μετατόπισης.  

Η μονάδα της δύναμης είναι το Newton (N), της μετατόπισης το μέτρο (m), οπότε για το έργο προ-
κύπτει η μονάδα Ν m.  

Η μονάδα αυτή ονομάζεται Joule (Τζάουλ) ή συμβολικά J προς τιμή του Άγγλου Φυσικού James 
Prescot Joule. 

Ένα Joule είναι το έργο που προκαλείται όταν δύναμη 1 Ν ασκείται σε ένα σώμα το οποίο 
μετατοπίζεται κατά 1 m στη διεύθυνση της δύναμης. 
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Πολλαπλάσια του Joule (J) είναι το kJ και το MJ.  

Το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος. 

 

α) Να συνδέσετε με τη βοήθεια ενός νήματος ένα δυνα-
μόμετρο με ένα σώμα μάζας 1 kg.  

β) Να τραβήξετε το σώμα ώστε να κινείται με σταθερή τα-
χύτητα πάνω στο θρανίο, κρατώντας το νήμα παράλ-
ληλο με το θρανίο.  

γ) Ποια είναι ή ένδειξη του δυναμομέτρου;  

 ___________________________________________________________________________ 

δ) Γιατί πρέπει να ασκείται δύναμη στο σώμα για να κινείται με σταθερή ταχύτητα;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

ε) Να υπολογίσετε το έργο αυτής της δύναμης, όταν μετατοπίζεται το σώμα από τη μια άκρη του 
θρανίου σας στην άλλη.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
  



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Δραστηριότητα 1−3:   Περιπτώσεις έργου 

Ας μελετήσουμε την περίπτωση ενός κιβωτίου το ο-
ποίο βρίσκεται σε ένα μη λείο τραπέζι και το οποίο 
μετατοπίζεται κατά Δx υπό την επίδραση μιας δύνα-
μης F που ασκούμε οριζόντια με το χέρι μας.  

Α. Να σχεδιάσετε στο σχήμα όλες τις δυνάμεις 
που ασκούνται στο κιβώτιο. 

Β. Να σημειώσετε ποιες από αυτές είναι σε σχέση 
με την μετατόπιση: 

α) στην ίδια κατεύθυνση: ________________________________ 

β) στην αντίθετη κατεύθυνση: _____________________________ 

γ) σε κάθετη κατεύθυνση: ________________________________ 

● Όσες δυνάμεις έχουν την ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση θα λέμε 
 ότι παράγουν έργο. 
 Δηλαδή το έργο τους είναι θετικό.  W > 0  

 Αυτό σημαίνει ότι το σώμα κερδίζει ενέργεια.  

 Δηλαδή η ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκείται η δύναμη αυξάνεται.   

● Όσες δυνάμεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση καταναλώνουν έργο.  

 Δηλαδή το έργο τους είναι αρνητικό.  W < 0  

 Αυτό σημαίνει ότι το σώμα χάνει ενέργεια.  

 Δηλαδή η ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκείται η δύναμη ελαττώνεται. 

● Όσες δυνάμεις έχουν κάθετη διεύθυνση με τη μετατόπιση  

 ούτε παράγουν, ούτε καταναλώνουν έργο.  

 Δηλαδή το έργο τους είναι μηδενικό.  W = 0  

 Αυτό σημαίνει ότι το σώμα ούτε κερδίζει αλλά ούτε και χάνει ενέργεια. Δηλαδή η ενέργεια του 
σώματος δεν αλλάζει. 
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Δραστηριότητα 1−4:    Εφαρμογές στον υπολογισμό του έργου 

1η περίπτωση:  

Η εικόνα του διπλανού σχήματος δείχνει ένα εργάτη ο οποίος τραβά ένα καρότσι με ένα σχοινί. Το 
καρότσι υπό τη δράση της σταθερής δύναμης F που ασκεί το σχοινί σε αυτό, μετατοπίζεται κατά Δx 
προς τα δεξιά. H δύναμη F έχει σχεδιαστεί με κλίμακα 1 cm: 100 Ν. Αν το καρότσι μετακινείται ορι-
ζόντια κατά 2 m, να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F και να αναφέρετε αν είναι παραγόμενο ή 
καταναλισκόμενο. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2η περίπτωση: 

Ένα σώμα μετακινείται οριζόντια προς τα δεξιά 
πάνω σε ένα λείο οριζόντιο τραπέζι κατά 30 cm. 
Στο σώμα ασκείται η δύναμη του βάρους Β με μέ-
τρο 30 Ν, η δύναμη F από το χέρι με μέτρο 20 Ν 
και η κάθετη δύναμη από την επιφάνεια του τρα-
πεζιού Ν.  
Να υπολογίσετε το έργο της κάθε δύναμης που α-
σκείται στο σώμα. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

Δραστηριότητα 1−5:    Έργο δύναμης και Κινητική Ενέργεια 

Ένα αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m = 3 kg, αρχίζει 
να μετακινείται οριζόντια προς τα δεξιά πάνω σε 
ένα λείο οριζόντιο τραπέζι κατά 30 cm. Στο σώμα 
ασκείται η δύναμη του βάρους Β με μέτρο 30 Ν, η 
δύναμη F από το χέρι με μέτρο 25 Ν, η κάθετη δύ-
ναμη από την επιφάνεια του τραπεζιού Ν και η δύ-
ναμη της τριβής fκ με μέτρο 15 Ν .  

α) Να εξηγήσετε πώς θα κινηθεί το σώμα υπό τη δράση των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

β) Να υπολογίσετε το έργο της κάθε δύναμης που ασκείται στο σώμα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

γ) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Αποδεικνύεται ότι «όταν ένα σώμα μετατοπίζεται κατά Δx υπό τη δράση μίας ή περισσότερων 
δυνάμεων, η μεταβολή στην κινητική ενέργεια του σώματος ισούται με το συνολικό έργο των 
δυνάμεων αυτών». 

ή
1 2κιν,τελ κιν,αρχ F Fκιν F= Ε Ε = W + W + ...ΔE ΣW –  

 

δ) Με βάση την προηγούμενη σχέση και την απάντησή σας στο ερώτημα (γ) πόση είναι η κινητική 
ενέργεια που αποκτά το σώμα μέσω του έργου των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

ε) Από τη σχέση της κινητικής ενέργειας να υπολογίσετε την ταχύτητα που αποκτά το σώμα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

Δραστηριότητα 1−6  

Στο παράδειγμα της εικόνας, ένας αθλητής άρσης βαρών ανυψώνει τη 
μπάρα που έχει βάρος μέτρου 2000 Ν από το έδαφος προς τα πάνω 
με σταθερή ταχύτητα. Ο αθλητής ασκεί στη μπάρα δύναμη F η οποία 
είναι αντίθετη με το βάρος της μπάρας B.  

α) Να εξηγήσετε γιατί το μέτρο της δύναμης F πρέπει να είναι ίσο με 
το μέτρο της δύναμης του βάρους B της μπάρας; Ποιος νόμος του 
Νεύτωνα ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση; 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

β) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F  που ασκεί ο αθλητής στην 
μπάρα αν η μπάρα ανυψώνεται (μετατοπίζεται) προς τα πάνω 
κατά ύψος h = 2 m από το έδαφος. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Λέμε ότι η μπάρα σε σχέση με τη Γη έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια U.  

Η βαρυτική δυναμική ενέργεια της μπάρας σε σχέση με τη Γη είναι ίση με το έργο της δύναμης 
που ανύψωσε την μπάρα στο συγκεκριμένο ύψος με σταθερή ταχύτητα. Δηλαδή, 

× × ×FU = W = F h = m g h  

Το ύψος το μετράμε από μια οριζόντια επιφάνεια, όπως αυτή του δρόμου, της θάλασσας, του ορόφου 
που βρίσκεται η αίθουσά μας, που διαλέγουμε εμείς κάθε φορά.  

Θεωρούμε ότι στην επιφάνεια από την οποία μετράμε το ύψος η βαρυτική δυναμική ενέργεια 
είναι ίση με μηδέν.  
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 Δραστηριότητα 1−7:   Εφαρμογές Βαρυτικής Δυναμικής Ενέργειας 

Α. Μια μπάλα μάζας 2 kg βρίσκεται στην οροφή ενός τριώροφου κτηρίου. 
Να υπολογίσετε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια της μπάλας ως προς:  

α) το έδαφος 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

β) τον πρώτο όροφο 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

γ) την οροφή του κτηρίου 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Β. Η μπάλα αφήνεται να πέσει από την οροφή του κτηρίου. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της βα-
ρυτικής δυναμικής ενέργειας της μπάλας καθώς η μπάλα πέφτει από την οροφή στον δεύτερο 
όροφο χρησιμοποιώντας ως επίπεδο αναφοράς: 

i) το έδαφος και 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

ii) τον πρώτο όροφο. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Τι παρατηρείτε; 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Γ. Όταν η μπάλα κινείται οριζόντια στην οροφή του κτηρίου, ποια είναι η μεταβολή στη βαρυτική 
δυναμική ενέργεια της μπάλας;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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ΆΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Δραστηριότητα 1−8:    Δυναμική Ενέργεια Ελατηρίου 

Να πάρετε ένα ελατήριο και να προσδέσετε ένα σώμα στο ένα 
άκρο του (π.χ. ένα αμαξάκι) και το άλλο άκρο σε ακλόνητο ση-
μείο. Να τεντώσετε το ελατήριο με το σώμα και να το αφήσετε 
ελεύθερο.  

Τι παρατηρείτε; Τι μορφή ενέργειας αποκτά το αμαξάκι; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Από πού προήλθε η ενέργεια που απόκτησε το αμαξάκι;  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Γενικά ένα σώμα το οποίο έχει υποστεί ελαστική παραμόρφωση έχει ελαστική δυναμική ενέργεια, 
που εξαρτάται από το μέγεθος της παραμόρφωσής του.  

Ελαστική δυναμική ενέργεια μπορεί να έχει επίσης μια τεντωμένη χορδή ενός τόξου, μια τεντωμένη 
σφεντόνα ή μια παραμορφωμένη μπάλα. 

Η δυναμική ενέργεια καθενός από τα σώματα αυτά ισούται με το έργο της δύναμης η οποία ασκήθηκε 
για να τα παραμορφώσει.  
 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού είναι η ανακάλυψη διεργασιών 
ή φαινομένων στα οποία πραγματοποιούνται συγκεκριμένες μετατροπές ενέργειας. Επιπλέον η ε-
φεύρεση συσκευών–μηχανών με τη βοήθεια των οποίων οι μετατροπές αυτές πραγματοποιούνται 
με ελεγχόμενο τρόπο έδωσε σε κάθε περίπτωση τεράστια ώθηση στην εξέλιξη του τεχνολογικού 
πολιτισμού μας.  

Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος κατάφερε να τιθασεύσει μεγάλο αριθμό φυσικών και χημικών φαι-
νομένων και να χρησιμοποιήσει προς όφελός του τις μετατροπές ενέργειας που τα συνοδεύουν. 

Ας σκεφθούμε μερικά παραδείγματα μηχανών από την καθημερινή μας ζωή: 

● ο κινητήρας του αυτοκινήτου μετατρέπει τη χημική ενέργεια των καυσίμων αρχικά σε θερμική και 
στη συνέχεια σε κινητική ενέργεια,  

● ο λαμπτήρας την ηλεκτρική σε φωτεινή ενέργεια,  

● ο λύχνος του υγραερίου τη χημική σε θερμική ενέργεια,  

● ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας την ηλεκτρική σε κινητική ενέργεια,   κ.λπ.  
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Δραστηριότητα 1−9:   Μετατροπές Ενέργειας 

Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα σημειώνοντας παραδείγματα μηχανών και τελικών μορφών 
ενέργειας όπως φαίνεται στο 1ο παράδειγμα. 

Πίνακας 1- 2 

ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΣΩΜΑ – ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
(ΚΙΝΗΤΙΚΗ   Ή 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ) 

Δυναμογεννήτρια Ηλεκτρική 

  

  

ΘΕΡΜΙΚΗ 

  

  

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

  

  

  

ΧΗΜΙΚΗ  

  

  

  

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

  

  

  

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Είδαμε ότι η μεταβολή της κινητικής ή δυναμικής ενέργειας των σωμάτων μπορεί να εκφραστεί μέσω 
του έργου των δυνάμεων, που ασκούνται σε αυτά.  

− Ένας ποδοσφαιριστής ασκεί δύναμη στην μπάλα καθώς την κλοτσάει.  

 Το έργο αυτής της δύναμης εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από τον ποδοσφαιριστή στην 
μπάλα, η οποία μετατρέπεται σε κινητική (η μπάλα κινείται).  

− Ο αρσιβαρίστας ασκεί δύναμη στην μπάρα που ανυψώνει.  

 Το έργο αυτής της δύναμης εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από τον αρσιβαρίστα στο 
σύστημα μπάρας - Γης και μετατρέπεται σε δυναμική (η μπάρα ανεβαίνει σε κάποιο ύψος). 

Ποια είναι η προέλευση της ενέργειας που μεταφέρεται στα παραδείγματα που περιγράψαμε παρα-
πάνω;  
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Οι τροφές περικλείουν ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη στα μόρια ορισμένων χημικών ενώ-
σεων, όπως για παράδειγμα της γλυκόζης. Η ενέργεια αυτή οφείλεται στις δυνάμεις που ασκούνται 
μεταξύ των ατόμων που σχηματίζουν τα μόρια των χημικών ενώσεων είναι δηλαδή δυναμική ενέρ-
γεια, η οποία ονομάζεται χημική ενέργεια. 

− Ο οργανισμός των αθλητών ή γενικότερα του ανθρώπου προσλαμβάνει ενέργεια από τις τροφές. 
Με την «καύση» της γλυκόζης, η αποθηκευμένη χημική ενέργεια μεταφέρεται στους μυς, μετα-
τρέπεται σε κινητική και έτσι προκαλείται η κίνηση των μυών. 

− Στα καύσιμα όπως το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το φυσικό αέριο κ.ά. υπάρχει αποθηκευμένη χημική 
ενέργεια. Στα αυτοκίνητα η χημική ενέργεια των καυσίμων μετατρέπεται αρχικά σε θερμική των 
καυσαερίων και στη συνέχεια σε κινητική ενέργεια του οχήματος. 

− Στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια η χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο καύσιμο υλικό 
(άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) και στο οξυγόνο μετατρέπεται σε θερμική και τελικά σε η-
λεκτρική. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με καύση των χημικών ενώσεων. Στα τρόλεϊ όμως 
και στα ηλεκτρικά τρένα η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική των οχημάτων.  

− Σε έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα τον οποίο έχουμε συνδέσει με μια μπαταρία η χημική ενέργεια που 
είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία μετατρέπεται αρχικά σε ηλεκτρική και στη συνέχεια σε θερμική 
και φωτεινή στον λαμπτήρα. 

Γνωρίζουμε ότι η ύλη αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια όπως τα μόρια, τα άτομα, τους πυ-
ρήνες και τα ηλεκτρόνια. Σε κάθε σώμα αυτά βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση ασκώντας δυνά-
μεις το ένα στο άλλο, δηλαδή έχουν δυναμική ενέργεια. Επιπλέον, θα γνωρίσουμε ότι ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά αυτών των σωματιδίων είναι ότι βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, δηλαδή έχουν 
κινητική ενέργεια.  

Βλέπουμε ότι η κινητική και η δυναμική ενέργεια αποτελούν τις θεμελιώδεις μορφές ενέργειας 
στον μικρόκοσμο. 

Όλες οι μορφές ενέργειας που μπορούμε να διακρίνουμε στον κόσμο που ζούμε ανάγονται 
τελικά σε αυτές τις δύο.  

Για παράδειγμα, η θερμική ενέργεια είναι κινητική ενέργεια που συνδέεται με την άτακτη κίνηση των 
μορίων ή των ατόμων της ύλης.  

− Η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων.  

− Η χημική ενέργεια είναι δυναμική ενέργεια που σχετίζεται με τις δυνάμεις μεταξύ των μορίων ή 
των ατόμων.  

− Η πυρηνική ενέργεια είναι η δυναμική ενέργεια που οφείλεται στις δυνάμεις μεταξύ των συστατι-
κών του πυρήνα του ατόμου. 

Βιβλίο αναφοράς 
Β΄ Γυμνασίου (Ελλάδας) 

Σελίδες 88-106 (εκτός της παραγράφου 5.5 «Διατήρηση της ενέργειας» και της παραγράφου 5.7). 
Ερωτήσεις - Ασκήσεις 

Ερώτηση 7 σελίδα 110 
Ασκήσεις 1, 2, 5 σελίδα 111 
Ασκήσεις 4, 5, 6 σελίδα 112 
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Δραστηριότητα 2−1:   Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρισμένων σωμάτων 

Υλικά 
− Ορθοστάτης 
− Κλωστή 
− Μανταλάκι 
− Πλαστικά καλαμάκια 
− Νάιλον σακούλι 
− Γυάλινος δοκιμαστικός σωλήνας 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να τρίψετε ένα καλαμάκι (για 10 περίπου δευτερόλεπτα) με ένα νάιλον σακούλι και ακολούθως 
να το πιάσετε με το μανταλάκι, όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα. 

2. Να τρίψετε ένα δεύτερο καλαμάκι με το νάιλον σακούλι και να το φέρετε κοντά στο καλαμάκι που 
είναι πιασμένο στο μανταλάκι. Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Να πλησιάσετε το νάιλον σακούλι κοντά στο καλαμάκι που είναι πιασμένο στο μανταλάκι. Να 
γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Να τρίψετε ένα γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα με ένα νάιλον σακούλι και να τον φέρετε κοντά στο 
καλαμάκι που είναι πιασμένο στο μανταλάκι. Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Να συγκρίνετε τα αποτελέσματά του πειράματος 4 με τα αποτελέσματα των πειραμάτων 2 και 3. Ποιο 
είναι το συμπέρασμά σας; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 2−2:   Δομή της ύλης 

Στο πλαίσιο αυτής της Δραστηριότητας θα χρησιμοποιήσετε την προσομοίωση «Κατασκεύασε ένα 
άτομο» η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα:     http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom 

Στόχος είναι να αντλήσετε πληροφορίες για τη δομή των ατόμων, καθώς επίσης και για κάποιες από 
τις ηλεκτρικές ιδιότητες των σωματιδίων που τα αποτελούν. 

1. Να σύρετε ένα πρωτόνιο και να το αφήσετε στον χώρο που καταλαμβάνει το άτομο.  

 Τι παρατηρείτε; Να δοκιμάσετε αρκετές φορές την πιο πάνω διαδικασία μέχρι που να βρείτε τον 
ακριβή χώρο στον οποίο πρέπει να τοποθετήσετε ένα πρωτόνιο, ώστε να παραμείνει στον χώρο 
του ατόμου. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Σημείωση:  

Η περιοχή του ατόμου στην οποία βρίσκονται τα πρωτόνια (p) ονομάζεται πυρήνας του ατόμου. 

2. Αφού πιέσετε στην επιλογή «επαναφορά όλων», να πιέσετε στην επιλογή «ολικό φορτίο» και να 
τοποθετήσετε ένα πρωτόνιο στον πυρήνα του ατόμου.  

 Το ηλεκτρικό φορτίο του ατόμου που δημιουργήσατε είναι θετικό ή αρνητικό; _______________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Να τοποθετήσετε και άλλα πρωτόνια στον πυρήνα. Πώς αλλάζει το ολικό ηλεκτρικό φορτίο; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Συμπέρασμα:  

Τα πρωτόνια έχουν __________________ ηλεκτρικό φορτίο.   (αρνητικό / θετικό / ουδέτερο) 

3. Να πιέσετε στην επιλογή «επαναφορά όλων» και ακολούθως, στην επιλογή «ολικό φορτίο».  
 Να σύρετε ένα πρωτόνιο στον πυρήνα του ατόμου και να γράψετε πώς μεταβάλλεται το ολικό 

φορτίο του ατόμου αν σύρετε στον πυρήνα ένα ή περισσότερα νετρόνια (n). 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Συμπέρασμα:  

Τα νετρόνια έχουν ___________________ ηλεκτρικό φορτίο.   (αρνητικό / θετικό / ουδέτερο) 

4. α) Να πιέσετε στην επιλογή «επαναφορά όλων» και ακολούθως, στην επιλογή «ολικό φορτίο».  

β) Να σύρετε τρία (3) πρωτόνια και τρία (3) νετρόνια στον πυρήνα του ατόμου.  

γ) Να αρχίσετε να μεταφέρετε ηλεκτρόνια (e) γύρω από τον πυρήνα και να γράψετε πώς με-
ταβάλλεται το ολικό ηλεκτρικό φορτίο του ατόμου. 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ  17 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Συμπέρασμα:  
Τα ηλεκτρόνια έχουν ________________ ηλεκτρικό φορτίο.     (αρνητικό / θετικό / ουδέτερο) 
 
Σημείωση:  
Η περιοχή στην οποία κινούνται τα ηλεκτρόνια (e) ονομάζεται ηλεκτρονικό νέφος. 

5. Να συμπληρώσετε την πρόταση που ακολουθεί επιλέγοντας μια από τις λέξεις που βρίσκονται 
στην παρένθεση: 

«Σε ένα ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο, ο αριθμός των πρωτονίων είναι _________________ τον 
αριθμό των ηλεκτρονίων.    (μικρότερος από  /  ίσος με  /  μεγαλύτερος από) 

Δραστηριότητα 2−3:   Ηλεκτρική Φόρτιση σωμάτων με τριβή 

Στο πλαίσιο αυτής της Δραστηριότητας θα χρησιμοποιήσετε την προσομοίωση «Μπαλόνια και στα-
τικός ηλεκτρισμός» η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons 

1. Να πιέσετε στην επιλογή «επαναφορά» και ακολούθως στις επιλογές «Δύο μπαλόνια» και «Α-
πόκρυψη φορτίων». Να τρίψετε για πολύ λίγο το κίτρινο μπαλόνι στο πουλόβερ, ώστε να απο-
κτήσει πολύ λίγα φορτία. Να απομακρύνετε το μπαλόνι από το πουλόβερ.  

 Ακολούθως, να τρίψετε για πολύ λίγο το μπλε μπαλόνι στο πουλόβερ και να το μεταφέρετε κοντά 
στο κίτρινο μπαλόνι. Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας.  

 (Σημείωση: Ίσως να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές). 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Να προτείνετε μια εξήγηση για τις παρατηρήσεις που γράψατε πιο πάνω. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Να πιέσετε στην επιλογή «επαναφορά» και ακολούθως στην επιλογή «εμφάνιση φορτίων».  
 Να τρίψετε πολύ λίγο τα δύο μπαλόνια στο πουλόβερ, όπως κάνατε πιο πάνω.  
 Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Διαφέρει η εξήγηση που δώσατε στο ερώτημα 1 με τις παρατηρήσεις που καταγράψατε πιο 
πάνω; Αν ναι, να συζητήσετε τις διαφορές με τα μέλη της ομάδας σας. 
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Ερώτηση αξιολόγησης (για την τάξη) 

1. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας μια από τις λέξεις ή φράσεις που 
βρίσκονται στην παρένθεση: 

 α) Δύο αρνητικά φορτισμένα σώματα ________________________ όταν πλησιάσουν μεταξύ 

τους.   (έλκονται / απωθούνται / ούτε έλκονται ούτε απωθούνται) 

 β) Ένα αρνητικά φορτισμένο σώμα και ένα θετικά φορτισμένο,____________________ όταν 

πλησιάσουν μεταξύ τους.     (έλκονται / απωθούνται  / ούτε έλκονται ούτε απωθούνται) 

2. Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα αλληλεπιδράσουν δύο θετικά φορτισμένα σώματα, όταν πλησιά-
σουν μεταξύ τους; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση: 

 Όταν τρίβουμε ένα πλαστικό καλαμάκι με ένα πλαστικό σακούλι, τότε το καλαμάκι φορτίζεται 
θετικά γιατί: 

 α) Τα ηλεκτρόνια των ατόμων που το αποτελούν μετατρέπονται σε πρωτόνια. 

 β) Μεταφέρονται πρωτόνια από το σακούλι στο καλαμάκι. 

 γ) Αφαιρούνται ηλεκτρόνια από τα άτομά του. 

 δ) Μεταφέρονται θετικά φορτία από την ατμόσφαιρα στο καλαμάκι. 
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Δραστηριότητα 2−4:   Ηλεκτρική φόρτιση σωμάτων με επαφή 

Πείραμα 

Υλικά 

− Μικρή μπάλα από αλουμινόχαρτο (διαμέτρου περίπου 1cm)  
− Γυάλινη ράβδος (ή γυάλινος δοκιμαστικός σωλήνας)  
− Νάιλον σακούλι  
− Πλαστικό νήμα (ή πολύ λεπτή μισίνα ψαρέματος)  

Πειραματική Διαδικασία 

Στη εικόνα φαίνεται μια μπάλα από αλουμινόχαρτο η οποία είναι αναρτημένη σε έναν ορθοστάτη 
μέσω ενός πλαστικού νήματος.  

1. Να τρίψετε τη γυάλινη ράβδο με το νάιλον σακούλι. 

2. Να φέρετε τη γυάλινη ράβδο κοντά στην μπάλα από αλουμινόχαρτο και να γράψετε τις παρατη-
ρήσεις σας.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Να εξηγήσετε τις παρατηρήσεις σας σημειώνοντας στα πιο κάτω διαγράμματα τη μετακίνηση 
των ηλεκτρικών φορτίων από την μπάλα προς τη φορτισμένη ράβδο. 

 

4. Τι είδος φορτίου αποκτά η μπάλα από αλουμινόχαρτο μετά την επαφή της με τον γυάλινο σω-
λήνα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 2−5: Ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή 

Υλικά 

− Πλαστικό καλαμάκι 
− Νάιλον σακούλι  
− Κομματάκια χαρτιού 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να πλησιάσετε το πλαστικό καλαμάκι σε κομματάκια χαρτιού. Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Να εξηγήσετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

2. Να τρίψετε το πλαστικό καλαμάκι και να το πλησιάσετε σε κομματάκια χαρτιού.  
 Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Μπορείτε να εξηγήσετε τις παρατηρήσεις σας σύμφωνα με όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Για να εξηγήσουμε την παραπάνω παρατήρηση, θα καταφύγουμε στο εσωτερικό της ύλης: στη 
δομή του ατόμου.  

 Όπως είδαμε, τα ηλεκτρόνια στα άτομα των μονωτών 
πολύ δύσκολα απομακρύνονται από αυτά. Όταν πλη-
σιάσουμε ένα  αρνητικά φορτισμένο καλαμάκι σ’ έναν 
μονωτή, για παράδειγμα στα κομματάκια από χαρτί, 
αυτό απωθεί τα ηλεκτρόνια των ατόμων του μονωτή, 
αλλά δεν μπορεί να τα απομακρύνει από αυτά. Έτσι τα 
αναγκάζει να βρίσκονται τον περισσότερο χρόνο στην 
περιοχή του ατόμου που βρίσκεται σε μεγαλύτερη α-
πόσταση από το καλαμάκι. Το άτομο ή το μόριο φαίνε-
ται τώρα από τη μία άκρη του θετικά φορτισμένο και 
από την άλλη αρνητικά, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα. Τότε λέμε ότι είναι ηλεκτρικά πολωμένο.  
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 Ο προσανατολισμός των ατόμων ή των μορίων με τον παραπάνω τρόπο στο εσωτερικό του 
μονωτή έχει ως αποτέλεσμα στο ένα άκρο του (το πλησιέστερο στο καλαμάκι) να εμφανίζεται 
θετικό φορτίο και στο άλλο άκρο αρνητικό.  

 Αν απομακρύνουμε το καλαμάκι, τα άτομα ή τα μόρια επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση 
και τότε ο μονωτής παύει να είναι ηλεκτρισμένος.  

 Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ερμηνεύσουμε πώς το φορτισμένο καλαμάκι που παριστάνεται 
στην πιο πάνω εικόνα έλκει τα ουδέτερα κομματάκια από χαρτί. 

1. Να περιγράψετε και να εξηγήσετε τι συμβαίνει αν: 

Α. ακουμπήσουμε ένα ηλεκτρικά φορτισμένο μπαλόνι σε έναν τοίχο.  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Β. φέρουμε κοντά σε μια λεπτή φλέβα νερού, που τρέχει από μια βρύση, ένα φορτισμένο μπα-
λόνι. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Θέματα για εργασίες 

1. Ηλεκτροστατική βαφή. 

2. Ηλεκτροστατικός ψεκασμός φυτών. 

3. Καθαρισμός αέρα από τα σωματίδια σκόνης με τη χρήση συσκευών ιονιστών. 

 
Βιβλίο αναφοράς: 

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου (Ελλάδας) 
Σελίδες 11-22 

Ερωτήσεις: 
Σελίδα 30: 3,4,7 

Σελίδα 31: 13 
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Δραστηριότητα 2−6:   Αγωγοί και μονωτές 

Πείραμα 

Υλικά 

− Πλαστικό καλαμάκι 
− Μεταλλική ράβδος 
− Νάιλον σακούλι  
− Ανιχνευτής ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτροσκόπιο) 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να τρίψετε μόνο την άκρη ενός πλαστικού καλαμακιού με 
ένα νάιλον σακούλι και να την φέρετε κοντά στον ανιχνευτή 
ηλεκτρικού φορτίου. Να γράψετε τι παρατηρείτε. 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 Να πλησιάσετε το μέσο του καλαμακιού κοντά στον ανι-
χνευτή ηλεκτρικού φορτίου και να γράψετε τι παρατηρείτε.  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Να πλησιάσετε την άκρη του καλαμακιού, κοντά στο σημείο 
που το κρατάτε, κοντά στον ανιχνευτή ηλεκτρικού φορτίου 
και να γράψετε τι παρατηρείτε.  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Σε κάθε περίπτωση στις διπλανές εικόνες να σημειώσετε την θέση της βελόνας. 

 
2. Να γράψετε ένα συμπέρασμα σε σχέση με τη δυνατότητα μετακίνησης των ηλεκτρικών φορτίων 

σε ένα πλαστικό καλαμάκι, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της πιο πάνω διερεύνησης. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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3. Να επαναλάβετε το πείραμα που κάνατε στο μέρος 1 της Δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας μια 
μεταλλική ράβδο.  

 (Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του πειράματος θα πρέπει να κρατάτε τη μεταλλική ράβδο από την 
πλαστική λαβή και να μην ακουμπήσετε σε αυτήν).  

 Να γράψετε τι παρατηρείτε. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Να γράψετε ένα συμπέρασμα σε σχέση με τη δυνατότητα μετακίνησης των ηλεκτρικών φορτίων 
σε μια μεταλλική ράβδο, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της πιο πάνω διερεύνησης. 

 ___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Συμπέρασμα:  

Όταν φορτίσουμε μια μικρή περιοχή ενός αγώγιμου (π.χ. μεταλλικού) και ενός μονωτικού (π.χ. πλα-
στικού) σώματος, το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό.  

● Μετά τη φόρτιση μιας περιοχής ενός αγώγιμου σώματος (π.χ. μεταλλικού σώματος), όλη η 
επιφάνεια του σώματος φορτίζεται.  

 Δηλαδή οι αγωγοί είναι υλικά τα οποία επιτρέπουν τη μετακίνηση των ηλεκτρικών φορτίων 
σε όλα τα σημεία τους.  

● Αντιθέτως, στα σώματα από μονωτικό υλικό φορτίζεται μόνο η περιοχή που τρίβεται στο 
νάιλον σακούλι.  

 Δηλαδή, οι μονωτές είναι υλικά τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση των ηλεκτρικών 
φορτίων σε όλα τα σημεία τους. 

 
Βιβλίο αναφοράς: 

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου (Ελλάδας) 
Σελίδες 11-22 

Ερωτήσεις:  
Σελίδα 30: 3,4,7 

Σελίδα 31: 13 
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Δραστηριότητα 2−7:   Ο νόμος του Κουλόμπ 

Ο νόμος του Κουλόμπ περιγράφει τις ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ οποιωνδήποτε σημειακών φορ-
τίων. 

Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ δύο σημειακών φορτίων Q1 και Q2 είναι ανάλογο με 
το γινόμενο των απόλυτων τιμών των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο με το τετράγωνο 
της μεταξύ τους απόστασης.  

→ →1 2 2 1

1 2
Q Q Q Q 2

Q Q
F = F = k

r  

όπου k είναι μια σταθερά. 

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις Κουλόμπ είναι ζεύγος δράσης – αντίδρα-
σης και έχουν τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τα δύο φορ-
τία.  

Είναι ελκτικές όταν τα φορτία είναι ετερόσημα και απωστικές όταν 
τα φορτία είναι ομόσημα.  

 

 
 
● Να χρησιμοποιήσετε την προσομοίωση  

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=37 

 για να επιβεβαιώσετε: 

α) ότι οι ηλεκτρικές δυνάμεις Κουλόμπ είναι ζεύγος δράστης αντίδρασης, 

β) Τη σχέση ανάμεσα στο μέτρο των ηλεκτρικών δυνάμεων Κουλόμπ με την απόσταση ανά-
μεσα στα δύο φορτία. 

 
 
− Όταν η απόσταση ανάμεσα στα δύο 

σημειακά φορτία διπλασιαστεί, το 
μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης με-
ταξύ των φορτίων υποτετραπλασιά-
ζεται ενώ  

− όταν η απόσταση μεταξύ των δύο 
σημειακών φορτίων τριπλασιαστεί, 
το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης γί-
νεται εννέα φορές μικρότερη.  

 
 
 
 
 

Βιβλίο αναφοράς:  Φυσική Γ΄ Γυμνασίου (Ελλάδας),   Σελίδες 22 - 23
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Δραστηριότητα 3−1:  Αγωγιμότητα στα Στερεά 

Σύμφωνα με τα πειράματα που κάνατε στη Δραστηριότητα 2-5 στο κεφάλαιο «Στατικός Ηλεκτρι-
σμός», σε κάποια αντικείμενα (π.χ. μεταλλικά αντικείμενα) μεταφέρονται τα ηλεκτρικά φορτία σε όλη 
την επιφάνεια τους ενώ σε κάποια άλλα αντικείμενα (π.χ. πλαστικό καλαμάκι) τα ηλεκτρικά φορτία 
παραμένουν στην αρχική τους θέση και δεν μετακινούνται.  

Σύμφωνα με αυτή την ιδιότητα των υλικών, τα διαχωρίσαμε σε δύο βασικές κατηγορίες, τους αγω-
γούς και τους μονωτές.   

Πού οφείλεται όμως η δυνατότητα κάποιων υλικών να «άγουν» (να μεταφέρουν) ηλεκτρικά φορτία 
ενώ κάποια δεν παρουσιάζουν αυτήν την ιδιότητα;  
 
1. Να παρακολουθήσετε την ταινία στην ιστοσελίδα 

https://www.youtube.com/watch?v=dyX5I_io7bg. 

 Να παρατηρήσετε και να περιγράψετε την κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων (μπλε σφαίρες) 
στο τμήμα του μεταλλικού αντικειμένου που εμφανίζεται στην προσομοίωση.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

Σε ένα μέταλλο, τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των ατόμων συγκρατούνται χαλαρά από τους πυρήνες 
και γι’ αυτό κινούνται σε όλη την έκταση του μετάλλου. Τα ηλεκτρόνια αυτά ονομάζονται ελεύθερα 
ηλεκτρόνια. 
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ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΓΡΑ 

 
Δραστηριότητα 3−2:   Αγωγιμότητα σε υδατικά διαλύματα 

1. Στην διπλανή εικόνα φαίνεται ένα μπουκάλι που περιέχει πό-
σιμο νερό καθώς και η χημική ανάλυσή του.  

Σημείωση: Οι αριθμοί που είναι σημειωμένοι πάνω δεξιά 
από τα χημικά σύμβολα, αντιστοιχούν στο ηλεκτρικό φορτίο 
των ιόντων των στοιχείων. Για παράδειγμα το ιόν του Νατρίου 
έχει φορτίο ίσο με το φορτίο ενός πρωτονίου.  
Τα ιόντα βρίσκονται διασκορπισμένα στο νερό και μπορούν 
να μετακινούνται σε όλα του τα σημεία 

 
 
 Σε ένα μπουκάλι με νερό η χημική σύσταση είναι αυτή που φαί-

νεται στον διπλανό πίνακα. Να βασιστείτε στα δεδομένα του για 
να διατυπώσετε μια υπόθεση σε σχέση με την αγωγιμότητα ή 
όχι του πόσιμου νερού. 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 
 

2. Να σχεδιάσετε και να εκτελέσετε ένα πείραμα, ώστε να επικυρώσετε ή να διαψεύσετε την υπό-
θεσή σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Σύσταση νερού σε Ιόντα 

Χλωρίου (Cl− ) 

Ασβεστίου (Ca2+ ) 

Μαγνησίου (Mg2+ ) 

Νατρίου (Na+ ) 
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3. Να επαναλάβετε το πείραμά σας χρησιμοποιώντας και άλλα υγρά. Να ταξινομήσετε τα υγρά σε 
δύο κατηγορίες.  

 
Αγώγιμα υγρά Μη αγώγιμα υγρά 

  

  

  

  

 4. Νομίζετε ότι το ανθρώπινο σώμα συμπεριφέρεται ως αγωγός ή ως μονωτής; Να εξηγήσετε πού 
στηρίζετε την υπόθεσή σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

5. Να εισηγηθείτε και να κάνετε ένα πείραμα για να ελέγξετε την ορθότητα της υπόθεσής σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
6. Να παρακολουθήσετε την προσομοίωση στην ιστοσελίδα 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elkap_disociace&l=gr 

 και να εξηγήσετε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των υγρών σε μικροσκοπικό επίπεδο. 

● Τα μονωτικά υλικά διαθέτουν ελάχιστα ή καθόλου ελεύθερα ηλεκτρόνια.  

 Σχεδόν όλα τα ηλεκτρόνια είναι ισχυρά «δεμένα» με τα άτομα ή τα μόρια που αποτε-
λούν το υλικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μετακινηθούν διαμέσου του.  

● Τα αγώγιμα υλικά διαθέτουν ένα τεράστιο αριθμό ελεύθερων φορτίων (ηλεκτρονίων ή 
ιόντων) που μπορούν να μετακινούνται διαμέσου του υλικού. 

 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elkap_disociace&l=gr
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Θέματα για συζήτηση 

1. Γιατί δεν πρέπει να χειριζόμαστε πρίζες, διακόπτες και ηλεκτρικές συσκευές όταν τα χέρια μας 
είναι βρεγμένα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Γιατί οι πρίζες που υπάρχουν μέσα στο μπάνιο ή σε εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών, διαφέρουν 
από τις υπόλοιπες πρίζες του σπιτιού; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Γιατί οι πυροσβέστες κλείνουν τον γενικό διακόπτη σε ένα κτήριο που πήρε φωτιά και μετά ει-
σέρχονται σε αυτό για να ρίξουν νερό; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Αν πιάσει φωτιά μια ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι μας, τι πρέπει να κάνουμε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3−3:   Ηλεκτρικό ρεύμα 

1. Στην προσομοίωση «Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)» 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc 

 να φτιάξετε την διπλανή απλή 
διάταξη με έναν λαμπτήρα, έ-
ναν διακόπτη και καλώδια.  

 Οι μπλε σφαίρες που φαίνο-
νται στις συσκευές του κυκλώ-
ματος παριστάνουν κάποια 
από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

2. Να κλείσετε τον διακόπτη. Να 
παρατηρήσετε και να περιγρά-
ψετε την κίνηση των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων στο κύκλωμα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Να προσθέσετε μια μπαταρία 
στο κύκλωμα που φτιάξατε. Να 
παρατηρήσετε και να περιγρά-
ψετε την κίνηση των ελεύθε-
ρων ηλεκτρονίων στο κύ-
κλωμα, όταν ο διακόπτης κλεί-
σει. 

 ________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος της μπαταρίας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 Η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων προς μια συγκεκριμένη φορά σε ένα ηλεκτρικό κύ-

κλωμα ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.  

 Όταν μια ηλεκτρική συσκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, παθαίνει κάποιες αλλαγές.  
 Για παράδειγμα το συρματάκι που υπάρχει στο εσωτερικό του λαμπτήρα θερμαίνεται και ο λα-

μπτήρας φωτοβολεί ή το ραδιόφωνο «παίζει» μουσική. 
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4. Με βάση την κίνηση των ηλεκτρονίων να γράψετε έναν πιο λεπτομερή ορισμό για το ηλεκτρικό 
κύκλωμα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

5. Στο κύκλωμα που φτιάξατε πιο πάνω, να αντιστρέψετε την μπαταρία και να σημειώσετε τις πα-
ρατηρήσεις σας όταν ο διακόπτης κλείσει.  

 Με τι σχετίζεται το « + » και το « − » στους πόλους της μπαταρίας; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

6. Στο διπλανό ηλεκτρικό κύκλωμα, απουσιάζει η μπαταρία. Να 
σχεδιάσετε το σύμβολο της μπαταρίας στο κύκλωμα με τέτοιο 
τρόπο ώστε η φορά της κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων  
που είναι σημειωμένη σε αυτό να είναι σωστή. 
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Δραστηριότητα 3−4:   Μέτρηση έντασης ηλεκτρικού ρεύματος 

 
● Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. 

● Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο ρυθμός της ροής ηλεκτρικών φορτίων από τη 
διατομή ενός υλικού. Δηλαδή, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται από τη σχέση: 

QI =
t

 

 Όπου Q είναι το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη διατομή ενός αγωγού σε κάποιο χρονικό 
διάστημα t. 

 − Μονάδα μέτρησης την έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το Ampere, (A). 

1. Να φτιάξετε τα παρακάτω κυκλώματα και να συγκρίνετε τη φωτοβολία του λαμπτήρα Α με αυτή 
του λαμπτήρα Β.  

 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 Ένας τρόπος για να εκτιμήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα κύ-

κλωμα με έναν λαμπτήρα, είναι να στηριχτούμε στο πόσο έντονα φωτοβολεί ο λαμπτήρας.  

 Ένας πιο ακριβής τρόπος όμως, είναι να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο όργανο μέτρησης του 
ρεύματος, το οποίο ονομάζεται αμπερόμετρο. 
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Δραστηριότητα 3−5:   Χρήση Αμπερομέτρου 

Πείραμα 1: Χρήση αναλογικού αμπερομέτρου 

Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά σε ένα κύκλωμα.  

Δηλαδή, το ηλεκτρικό ρεύμα εισέρχεται διαμέσου του ενός ακροδέκτη (θετικό, κόκκινο χρώμα) και 
εξέρχεται από τον άλλο ακροδέκτη (αρνητικό, μαύρο χρώμα).  

1. Να συνδέσετε τον κόκκινο (+) ακροδέκτη του αμπερο-
μέτρου με τον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας και τον 
μαύρο (−) ακροδέκτη του αμπερομέτρου με τον αρνη-
τικό (-) πόλο της μπαταρίας, όπως φαίνεται στο δι-
πλανό σχήμα.  

2. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την τιμή της έντασης του 
ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

Προσοχή!!: Μη συνδέσετε ποτέ το αμπερόμετρο απευθείας με μια πηγή,  
 χωρίς να υπάρχει ένας λαμπτήρας ή άλλη ηλεκτρική συσκευή  
 στο κύκλωμα.  

 Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το αμπερόμετρο. 
 
 
 
 

Πείραμα 2: Χρήση πολύμετρου ως αμπερόμετρο 

Για να μετρήσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει 
ένα κύκλωμα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βή-
ματα: 

− Να ανάψετε το πολύμετρο πιέζοντας στην επιλογή 
ON/OFF. 

− Να γυρίσετε τον διακόπτη στη θέση Α (DC) και στην 
τιμή 2Α. 

− Να τοποθετήσετε το κόκκινο σύρμα στην υποδοχή 
«Α» στο κάτω μέρος του πολύμετρου.  

− Να τοποθετήσετε το μαύρο σύρμα στην υποδοχή COM.  

− Να συνδέσετε το πολύμετρο στο κύκλωμα. 

Ποια είναι η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; 

______________________________________________________________________________ 
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Ηλεκτρικές συνιστώσες 

Για να σχεδιάσουμε τα κυκλώματα με μεγα-
λύτερη ευκολία, αναπαριστούμε τις ηλεκτρι-
κές συνιστώσες μιας ηλεκτρικής διάταξης 
με σύμβολα αντί με εικόνες.  

Να αντιστοιχίσετε το κάθε σύμβολο με τη 
σωστή εικόνα και με το όνομά του. 

Πίνακας 3−1 

Δραστηριότητα 3−6:   Διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

1. Πιο κάτω φαίνονται μερικές ηλεκτρικές διατάξεις. Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα συμβολικά δια-
γράμματα των διατάξεων κάτω από τα πραγματικά. 

2. Να πραγματοποιήσετε τις διατάξεις και να γράψετε στις γραμμές του πίνακα σε ποιες περιπτώ-
σεις ο λαμπτήρας ανάβει και σε ποιες δεν ανάβει. 

 Πίνακας 3−2 

 

3. Σύμφωνα τα πιο πάνω πειράματα, τι κοινό έχουν οι διατάξεις στις οποίες ανάβει ο λαμπτήρας;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Από τις πιο πάνω διατάξεις, υπάρχουν κάποιες που παριστάνονται από το ίδιο διάγραμμα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3−7:  Διακόπτες 

1. Να φτιάξετε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με έναν λαμπτήρα, μια μπαταρία 
και δύο καλώδια.  

2. Τι συμβαίνει όταν διακόψετε την επαφή του καλωδίου ΒΓ με την μπαταρία; 
(Σημείωση: Η επαφή διακόπτεται με την απομάκρυνση του καλωδίου από 
την μπαταρία.) 

 ____________________________________________________________ 

 Υπάρχουν και άλλα σημεία στα οποία μπορεί να διακοπεί το πιο πάνω κύκλωμα; Αν ναι, να τα 
γράψετε.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Τι συμβαίνει όταν ξεβιδώσετε τον λαμπτήρα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 Η διακοπή του κυκλώματος σε ένα σημείο του μπορεί να γίνει και με τη χρήση ειδικών συσκευών 
που ονομάζονται διακόπτες. 

 

4. Να σχεδιάσετε το συμβολικό διάγραμμα του πιο κάτω κυκλώματος και να το πραγματοποιήσετε.  

 

 

 
5. Να τοποθετήσετε τον διακόπτη σε μια διαφορετική θέση στο κύκλωμα. Επηρεάζεται καθόλου η 

λειτουργία του λαμπτήρα από τη θέση που τοποθετείται ο διακόπτης;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3−8:   Κατασκευή μπαταρίας 

Υλικά 

− Χυμός από φρούτα, ξύδι, αναψυκτικό 
− Λωρίδες από ψευδάργυρο και χαλκό (ή κέρματα των 2 σεντ και 

μικρά συνδετηράκια)  
− Μπαταρία 1,5 V 
− Λαμπτήρας LED ή λαμπτήρας ψείρα 40 mA, 2 V 

Πειραματική Διαδικασία  

1. Να συνδέσετε τον λαμπτήρα ψείρα σε ένα απλό κύκλωμα με μια μπαταρία. Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Να γεμίσετε τρία ποτηράκια με χυμό μέχρι τη μέση. Να βυθίσετε στο κάθε ποτηράκι από μια 
χάλκινη λωρίδα και μια λωρίδα από ψευδάργυρο. Αφού συνδέσετε τις μεταλλικές λωρίδες με 
καλώδια, όπως φαίνεται στην πιο πάνω φωτογραφία, να συνδέσετε τα ακρινά καλώδια με τον 
λαμπτήρα. Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η μπαταρία είναι «αποθήκη ηλεκτρικού ρεύματος». Να σχολιάσετε αυτή 
την άποψη. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Ενέργεια από μπαταρία 

Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, η μπαταρία λειτουργεί σαν μια «αντλία», δηλαδή «σπρώχνει» τα ηλε-
κτρόνια προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μεταφέροντας σε αυτά ηλεκτρική ενέργεια. Καθώς τα 
ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από τις ηλεκτρικές συσκευές ενός κλειστού κυκλώματος, μεταφέρουν σε 
αυτά ενέργεια.  
Στο διάγραμμα που ακολουθεί αναπαρίσταται η μεταφορά ενέργειας, που είναι αρχικά αποθηκευμένη 
στην μπαταρία, στα ελεύθερα ηλεκτρόνια και η μεταφορά αυτής της ενέργειας σε έναν λαμπτήρα. Η 
ενέργεια που μεταφέρεται στον λαμπτήρα μετατρέπεται σε φωτεινή και θερμική ενέργεια.  
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Δραστηριότητα 3−9:   Υδραυλικό μοντέλο ηλεκτρικού κυκλώματος 

Η διπλανή εικόνα δείχνει ένα μο-
ντέλο το οποίο μπορεί να σας 
βοηθήσει να μελετήσετε καλύτερα 
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.  

 

 

Πίνακας 3−3 

Ηλεκτρικό Κύκλωμα  Υδραυλικό Μοντέλο 
1. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ρέουν 

στα καλώδια ...... 
α. Καυστήρας και αντλία 

2. Ηλεκτρικός λαμπτήρας ...... β. Σωλήνες 
3. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται 

στον λαμπτήρα και μετατρέπεται 
σε θερμική και φωτεινή ενέργεια ...... 

γ. Το νερό στους σωλήνες μεταφέ-
ρει την ενέργεια στα σώματα 
θέρμανσης 

4. Καλώδια 
...... 

δ. Η θερμότητα μεταφέρεται από το 
σώμα θέρμανσης στο δωμάτιο 

5. Ελεύθερα ηλεκτρόνια 
...... 

ε. Ο καυστήρας μεταφέρει ενέργεια 
στο νερό και το ζεσταίνει 

6. Μπαταρία ...... στ. Σώματα θέρμανσης 
7. Η μπαταρία μεταφέρει ενέργεια 

στα ελεύθερα ηλεκτρόνια ...... 
ζ. Το νερό ρέει στους σωλήνες 

8. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μεταφέ-
ρουν ενέργεια στον ηλεκτρικό λα-
μπτήρα ...... 

η. Νερό που ρέει στους σωλήνες 

1. Να αντιστοιχίσετε τα μέρη του υδραυλικού μοντέλου με τα μέρη του ηλεκτρικού κυκλώματος. 

2. Να εξηγήσετε πώς το υδραυλικό μοντέλο δείχνει ότι τα ηλεκτρόνια δεν «καταναλώνονται» καθώς 
ρέουν στο κύκλωμα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Πώς θα διαφοροποιούσατε το υδραυλικό μοντέλο για να συμπεριλάβετε σε αυτό έναν διακόπτη; 
Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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4. Υπάρχουν πτυχές του υδραυλικού μοντέλου που δεν συνάδουν με το ηλεκτρικό κύκλωμα;  
 (Σημείωση: Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν σπάσει ο σωλήνας.) 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Δραστηριότητα 3−10:    Τάση στους πόλους μπαταρίας 

Οι μπαταρίες «σπρώχνουν» τα ελεύθερα ηλεκτρόνια προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε ένα η-
λεκτρικό κύκλωμα, μεταφέροντας σε αυτά ενέργεια. 

Το μέγεθος που εκφράζει πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ενέργεια που μεταφέρεται, ή ισοδύ-
ναμα, πόσο μεγάλο είναι το σπρώξιμο στα ελεύθερα ηλεκτρόνια από μια μπαταρία σε ένα 
κλειστό κύκλωμα, ονομάζεται τάση.  

Η τάση μετριέται σε βολτ (Volt) και συμβολίζεται με V  (Voltage). 

Το όργανο μέτρησης της τάσης είναι το βολτόμετρο. 

Μέτρηση τάσης 

Πείραμα 1: Χρήση αναλογικού βολτόμετρου 

Να συνδέσετε τον κόκκινο (+) ακροδέκτη του βολτόμετρου με τον θετικό (+) 
πόλο της μπαταρίας και τον μαύρο (−) ακροδέκτη του βολτόμετρου με τον αρ-
νητικό (−) πόλο της μπαταρίας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

1. Μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς την τιμή της τάσης στα άκρα της 
μπαταρίας ή χρειάζεται να κάνετε κάποια εκτίμηση για τη μέτρησή της; Να 
εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την τιμή της τάσης στα άκρα της μπαταρίας; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Πείραμα 2: Χρήση πολύμετρου ως βολτόμετρο 

Το πολύμετρο είναι ένα όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και για τη μέτρηση της 
τάσης στα άκρα μιας μπαταρίας. 

Για να μετρήσετε την τάση στα άκρα μιας μπαταρίας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: 

− Να ανάψετε το πολύμετρο πιέζοντας στην επιλογή ON/OFF. 
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− Να γυρίσετε τον διακόπτη στη θέση V (DC) και στην τιμή 2V. 

− Να τοποθετήσετε το κόκκινο σύρμα στην υποδοχή «V−Ω» στο κάτω 
μέρος του πολύμετρου.  

− Να τοποθετήσετε το μαύρο σύρμα στην υποδοχή COM.  

− Να ακουμπήσετε το κόκκινο σύρμα στον θετικό (+) πόλο και το 
μαύρο σύρμα στον αρνητικό (−) πόλο της μπαταρίας. 

Τι παρατηρείτε; Χρειάζεται να κάνετε κάποια εκτίμηση στον προσδιορι-
σμό της τιμής της τάσης; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Δραστηριότητα 3−11:   Τάση μεταξύ σημείων ενός κυκλώματος 

Για να μετρήσουμε την τάση στα άκρα μιας ηλεκτρικής συσκευής, για παρά-
δειγμα ενός λαμπτήρα που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, πρέπει να 
συνδέσουμε το βολτόμετρο παράλληλα με τον λαμπτήρα, όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα. 

Να φτιάξετε το κύκλωμα και να μετρήσετε την τάση στα άκρα του λαμπτήρα 
και στα άκρα της μπαταρίας. Τι παρατηρείτε; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 3−12:   Σύνδεση μπαταριών σε σειρά 

Το διπλανό σχήμα δείχνει δύο μπαταρίες συνδεδεμένες σε σειρά.  
Ο θετικός πόλος της κάθε μπαταρίας είναι συνδεδεμένος με τον  
αρνητικό πόλο της επόμενης. 

1. Οι δύο μπαταρίες σε αυτή τη διάταξη θα μεταφέρουν το ίδιο ή περισσότερο ποσό ενέργειας στα 
ελεύθερα ηλεκτρόνια σε ένα κλειστό κύκλωμα, σε σύγκριση με μόνο μια μπαταρία;  

 Να γράψετε την άποψή σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ  39 

2. Να πάρετε δύο μπαταρίες και να μετρήσετε την τάση στα άκρα της καθεμιάς ξεχωριστά, χρησι-
μοποιώντας ένα πολύμετρο. 

 Τάση μπαταρίας 1 = _________________                Τάση μπαταρίας 2 = ________________ 

3. Να φτιάξετε την πιο πάνω διάταξη και να μετρήσετε τη συνολική τάση στα άκρα της.  

 Συνολική τάση = ___________________ 

4. Τι μπορείτε να συμπεράνετε από τις πιο πάνω μετρήσεις;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

5. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η τιμή της τάσης στα άκρα της διάταξης 
των μπαταριών στα δεξιά (μπαταρίες σε αντίθεση); 

 ____________________________________________________ 

Να φτιάξετε την πιο πάνω διάταξη και να μετρήσετε την τάση στα άκρα της. Τι παρατηρείτε;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM 
 

Δραστηριότητα 3−13:   Αντίσταση αγωγού 

1. Η Άντρια θέλει να κατασκευάσει ένα κύκλωμα χρησιμοποιώντας: 

− τέσσερις μπαταρίες (1,5 V η καθεμιά),  
− καλώδια 
− τρεις διαφορετικούς αντιστάτες συνδεδεμένους σε σειρά,  
− ένα βολτόμετρο και  
− ένα αμπερόμετρο.  

 Στον πιο κάτω χώρο, να σχεδιάσετε το διάγραμμα του ηλεκτρικού κυκλώματος, για να δείξετε 
τον τρόπο που πρέπει να συνδεθούν οι πιο πάνω ηλεκτρικές συσκευές, ώστε η Άντρια να μετρά 
το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τους αντιστάτες και την τάση στα άκρα του καθενός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος 

2. Αφού συζητήσετε με τον /την εκπαιδευτικό σας για την ορθότητα του διαγράμματός σας να φτιά-
ξετε το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

3. Να μετρήσετε την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη καθώς και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη. Να συμπληρώσετε τις στήλες 2 και 3 στον πιο κάτω 
πίνακα με τις τιμές της τάσης και της έντασης. 

 Πίνακας 3−4 

Αντιστάτης Τάση  
V (Volt) 

Ένταση  
Ι (Ampere) 

 
 
 

Τάση V
Ένταση I

 Αντίσταση 
R (Ωhm) 

Αντιστάτης 1     

Αντιστάτης 2     

Αντιστάτης 3     

4. Σύμφωνα με τις πιο πάνω μετρήσεις, ποιος από τους τρεις αντιστάτες νομίζετε ότι έχει μεγαλύ-
τερη ηλεκτρική αντίσταση (R) (Resistance); Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

5. Να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του πιο πάνω πίνακα και να υπολογίσετε το πηλίκο της τάσης διά 
την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε αντιστάτη και να συμπληρώσετε τη στήλη 4 του 
πίνακα. 

6. Να χρησιμοποιήσετε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε την αντίσταση (R) του κάθε αντιστάτη και 
να συμπληρώσετε τη στήλη 5 του πίνακα. 

 Για κάθε αντιστάτη να συγκρίνετε την τιμή της αντίστασης που μετρήσατε με το πολύμετρο με 
αντίστοιχο πηλίκο που υπολογίσατε στον πιο πάνω πίνακα. Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 

Το πηλίκο VR =
I

  αντιστοιχεί στην τιμή της αντίστασης μια συσκευής.  

Η αντίσταση (R) μιας συσκευής μας δείχνει πόση τάση πρέπει να εφαρμοστεί στα άκρα της, 
ώστε να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 Α.  

Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης είναι το Ohm (Ω). 

Όταν λέμε ότι ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 10 Ω, σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε στα άκρα 
του τάση 10 V για να διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1 Α. 
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Δραστηριότητα 3−14:   Μοντέλο ηλεκτρικής αντίστασης 

1. Τοποθετούμε ένα θρανίο υπό μικρή κλίση. Κολ-
λούμε με κολλητική ταινία δύο χάρακες κατά μή-
κος του θρανίου. Οι δύο χάρακες θα πρέπει να 
είναι παράλληλοι και να απέχουν γύρω στα 20 cm 
μεταξύ τους. Μεταξύ των δύο χαράκων κολλούμε 
μικρά σταθμά μάζας 100 g το καθένα σε διάταξη, 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αφήνουμε 2-
3 μικρούς βόλους να κινηθούν από το ψηλότερο 
σημείο της διάταξης.  

Α) Σύμφωνα με αυτά που μελετήσατε στη διάρκεια 
της περσινής χρονιάς, σε τι νομίζετε ότι αντιστοι-
χούν (α) τα σταθμά, (β) οι βόλοι και (γ) ο χώρος 
ανάμεσα στους δύο χάρακες στο πιο πάνω μο-
ντέλο; 

α) Σταθμά: ___________________________ 

β) Βόλοι: ____________________________ 

γ) Χώρος ανάμεσα στους χάρακες: ________ 

 __________________________________ 

Β) Σε τι αντιστοιχεί το κατηφορικό θρανίο; ________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

2. Να τοποθετήσετε τα σταθμά (α) σε πιο πυκνή και (β) σε πιο αραιή διάταξη και να σχολιάσετε την 
αντίσταση που προβάλλει η κάθε διάταξη στην κίνηση ενός βόλου. 

α) Αραιή διάταξη σταθμών:______________________________________________ 

β) Πυκνή διάταξη σταθμών: ______________________________________________ 

3. Η πιο πάνω διάταξη αποτελεί ένα μοντέλο της κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων – (βόλοι), σε 
έναν αγωγό. Να εξηγήσετε γιατί η αντίσταση είναι ιδιότητα του αγωγού.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Ποιες είναι οι αδυναμίες του μοντέλου που χρησιμοποιήσαμε πιο πάνω για τη μελέτη της ηλε-
κτρικής αντίστασης ενός αγωγού;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3−15:   Νόμος Ohm 
 
« Η αντίσταση ενός αντιστάτη εξαρτάται από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του και το 
   ρεύμα που τον διαρρέει; » 

1. Στον πιο κάτω χώρο, να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα το οποίο θα φτιάχνατε για να απαντήσετε στο 
πιο πάνω ερώτημα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ποιες μετρήσεις θα κάνατε για να απαντήσετε στο πιο πάνω ερώτημα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Αφού συζητήσετε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε με τον/την εκπαιδευτικό σας να προχω-
ρήσετε στη λήψη των μετρήσεων. Τις μετρήσεις που θα πάρετε να τις καταχωρίσετε σε έναν 
πίνακα τιμών. 

 Πίνακας 3−5 

    

    

    

    

    

    

3. Με βάση τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας μπορείτε να απαντήσετε στο αρχικό ερώτημα; 
Αν ναι, να γράψετε την απάντηση. Αν όχι, να εξηγήσετε γιατί. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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4. Ποιο άλλο ερώτημα θα μπορούσε να απαντηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα; Να εξηγήσετε 
τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να δώσετε απάντηση. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Εργασία για το σπίτι 
Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τoν 
αντιστάτη (κατακόρυφος άξονας) σε σχέση με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του (οριζόντιος 
άξονας) και να σχολιάσετε τη μορφή της. Ποιο συμπέρασμα μπορεί να βγει από τη γραφική παρά-
σταση; 
 
Ασκήσεις 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας την ορθή λέξη. 

 Α. Για να υπολογίσουμε την αντίσταση μιας συσκευής πρέπει να μετρήσουμε την _________ 

(τάση / ένταση) που εφαρμόζεται στα άκρα της, καθώς και την ___________ (τάση / ένταση) 

του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει.  

 Β. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση ενός αντιστάτη, τόσο ________________ (μικρότερο / 

μεγαλύτερο) είναι το ρεύμα που τον διαρρέει (για δεδομένη τάση). 

 Γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση ενός αντιστάτη, τόσο ________________ (μικρότερη / 

μεγαλύτερη) τάση θα πρέπει να εφαρμόσουμε στα άκρα του, ώστε ο αντιστάτης να διαρρέ-

εται από ηλεκτρικό ρεύμα συγκεκριμένης έντασης. 

 Δ. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα ενός αντιστάτη, τόσο 

_______________  (μικρότερη / μεγαλύτερη) θα είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 

που διαρρέει τον αντιστάτη). 

2. Πόση τάση πρέπει να εφαρμόσουμε στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης 10 Ω, ώστε να διαρ-
ρέεται από ρεύμα έντασης 3 Α; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Πόση τάση πρέπει να εφαρμόσουμε στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης 15 Ω, ώστε να διαρ-
ρέεται από ρεύμα έντασης 1 Α και 4 Α; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ  
ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 
 

Δραστηριότητα 3−16:   Ηλεκτρικό ρεύμα σε κύκλωμα αντιστατών σε σειρά 

Υλικά 
− Μπαταρίες 
− 2 πανομοιότυποι λαμπτήρες 
− Αμπερόμετρο 
− Καλώδια 

Πειραματική Διαδικασία 

Να κατασκευάσετε το διπλανό κύκλωμα. 

1. Αν κλείσετε τον διακόπτη στο κύκλωμα, οι δύο λαμπτήρες θα φωτοβο-
λούν το ίδιο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Να φτιάξετε το διπλανό κύκλωμα και να γράψετε την ένδειξη του αμπε-
ρομέτρου. 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Ποια προβλέπετε ότι θα είναι η ένδειξη του αμπερομέτρου μετά που θα 
το μεταφέρουμε στη θέση που δείχνει το διπλανό διάγραμμα;  

 Να κλείσετε τον διακόπτη και να γράψετε την ένδειξη του αμπερομέτρου. 
Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Αν μεταφέρουμε το αμπερόμετρο στη θέση που δείχνει το διπλανό διά-
γραμμα, ποια νομίζετε ότι θα είναι η ένδειξή του;  

 Να κλείσετε τον διακόπτη και να γράψετε την ένδειξη του αμπερομέτρου. 
Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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5. Αν αφαιρέσετε τον ένα από τους δύο λαμπτήρες από το κύκλωμα, όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήμα, νομίζετε ότι το ρεύμα που θα διαρρέει το 
κύκλωμα θα είναι διαφορετικό σε σχέση με το ρεύμα που διάρρεε το κύ-
κλωμα με τους δύο λαμπτήρες; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

 Να κλείσετε τον διακόπτη και να γράψετε την ένδειξη του αμπερομέτρου. Να συγκρίνετε την 
ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα του ενός λαμπτήρα με το κύκλωμα των δύο 
λαμπτήρων. Τι παρατηρείτε; 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Συμπέρασμα 

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις. 

κύκλωμα, αμπερόμετρο, ίδια, ρεύμα, καταναλώνεται, κυκλώματος 

Το _____________ δείχνει πόσο είναι το _______________ που ρέει στο _______________.  

Η τιμή της έντασης του ρεύματος είναι ______________ σε όλα τα σημεία ενός _______________ 

σε σειρά. Το ρεύμα δεν ___________________ στους λαμπτήρες.  
 

Δραστηριότητα 3−17:   Τάση σε κύκλωμα αντιστατών σε σειρά 

Υλικά 

− Μπαταρίες 
− 2 λαμπτήρες 
− Βολτόμετρα 
− Καλώδια 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να φτιάξετε το διπλανό κύκλωμα. 

α) Ποια προβλέπετε ότι θα είναι η τάση στα άκρα του λαμπτήρα όταν 
κλείσετε τον διακόπτη; 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

β) Να μετρήσετε την τάση στα άκρα της μπαταρίας και την τάση στα άκρα του λαμπτήρα. Τι 
παρατηρείτε; 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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2. Να τοποθετήσετε σε σειρά με τον πρώτο λαμπτήρα έναν δεύτερο λαμπτήρα, όπως φαίνεται στο 
διπλανό διάγραμμα.  

 Ποια προβλέπετε ότι θα είναι η τάση στα άκρα των δύο λαμπτήρων όταν 
θα κλείσετε τον διακόπτη; 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

3. Να κλείσετε τον διακόπτη και να μετρήσετε την τάση στα άκρα της μπα-
ταρίας και την τάση στα άκρα των δύο λαμπτήρων ξεχωριστά.  

 Πίνακας 3−6 

Vμπαταρίας  (Volt) V1  (Volt) V2   (Volt) V1 + V2   (Volt) 

    

 
Συμπέρασμα:  

Η τάση της μπαταρίας είναι _____________________ (ίδια/ μεγαλύτερη/ μικρότερη) από/με το ά-

θροισμα της τάσης στα άκρα των δύο λαμπτήρων. 
 
 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ  
ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ  

Κυκλώματα στα οποία υπάρχουν κόμβοι όπου το «ηλεκτρικό μονοπάτι» χωρίζεται, ονομάζονται κυ-
κλώματα παράλληλης συνδεσμολογίας. 

Το διπλανό σχήμα δείχνει ένα κύκλωμα με δύο λαμπτήρες 
συνδεδεμένους παράλληλα.  

Στο σημείο Β το «ηλεκτρικό μονοπάτι» χωρίζεται σε δύο κλά-
δους.  

Τα σημεία Α και Β ονομάζονται κόμβοι του κυκλώματος.  

Σε ένα κύκλωμα σε σειρά, είδαμε ότι η ένταση του ρεύματος 
ήταν η ίδια ανεξάρτητα από το σημείο που τη μετράμε στο 
κύκλωμα. Δεν είχε σημασία πού τοποθετήσαμε το αμπερό-
μετρο.  

Τι συμβαίνει άραγε σε ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας; 

Δραστηριότητα 3−18:   Ηλεκτρικό ρεύμα σε παράλληλο κύκλωμα αντιστατών 

Υλικά 

− Λαμπτήρες 
− Μπαταρία 9V 
− Καλώδια 
− Αμπερόμετρο 
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Πειραματική Διαδικασία 

1. Να φτιάξετε τα ακόλουθα κυκλώματα και να γράψετε την τιμή του ρεύματος που δείχνει το κάθε 
αμπερόμετρο. 

 

α) Να συγκρίνετε την τιμή της έντασης του ρεύματος που μετρήσατε στα κυκλώματα Α και Δ. 
Τι παρατηρείτε; 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

β) Τι παρατηρείτε σε σχέση με την τιμή του ρεύματος στα κυκλώματα Β και Γ; 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

γ) Με τι ισούται το άθροισμα των τιμών των ρευμάτων στα κυκλώματα Β και Γ;  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

δ) Να γράψετε έναν κανόνα σε σχέση με το τι συμβαίνει στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς διαρρέει 
ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

ε) Σε ένα κύκλωμα σε σειρά, το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα γίνεται μικρότερο 
καθώς προστίθενται στο κύκλωμα περισσότεροι λαμπτήρες. Τι συμβαίνει σε ένα κύκλωμα 
παράλληλης συνδεσμολογίας; 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ  49 

2. Να φτιάξετε τα κυκλώματα που ακολουθούν και να μετρήσετε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
που διαρρέει το κάθε κύκλωμα. 

 Πώς αλλάζει η τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος καθώς προστίθενται στο 
κύκλωμα περισσότεροι λαμπτήρες 
σε παράλληλη σύνδεση; 

 __________________________ 

 __________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Δραστηριότητα 3−19:   Τάση σε παράλληλο κύκλωμα αντιστατών 

Να φτιάξετε το διπλανό κύκλωμα και να γράψετε την τιμή της τάσης που 
δείχνει κάθε βολτόμετρο. Τι παρατηρείτε;  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Σύνοψη συμπερασμάτων 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω 
λέξεις. 

αγωγοί, αμπέρ, ηλεκτρονίων, μονωτές, σε σειρά, βολτόμετρο,  
κλειστό, βολτ, αμπερόμετρο, παράλληλα 

 α) Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή των _______________.  

  Για να υπάρχει αυτή η ροή το ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να είναι ____________________. 

 β) Τα μέταλλα είναι καλοί _______________ του ηλεκτρικού ρεύματος.  

  Σε αντίθεση τα πλαστικά, τα ξύλα και τα κεραμικά είναι _______________. 

 γ) Το ηλεκτρικό ρεύμα μετριέται σε __________________. Το όργανο μέτρησής του είναι το 

________________ και συνδέεται _______________ σε ένα κύκλωμα. 
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 δ) Η τάση μετριέται σε ______________. Το όργανο μέτρησης της τάσης είναι το 

______________ το οποίο συνδέεται _______________ με μια συσκευή του ηλεκτρικού 

κυκλώματος (π.χ. ένα λαμπτήρα).  

2. Να φτιάξετε τα πιο κάτω κυκλώματα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

Φωτεινότητα των λαμπτήρων 
                                                                                         

 Ο λαμπτήρας φωτοβολεί  Ο λαμπτήρας φωτοβολεί  

 ____________  _____________  (περισσότερο 

 (πάρα πολύ / αμυδρά) . / το ίδιο / λιγότερο) από ότι 

  προηγουμένως. 

 α) Όταν συνδέουμε λαμπτήρες παράλληλα οι λαμπτήρες ____________________ (συνεχί-
ζουν να φωτοβολούν το ίδιο / φωτοβολούν λιγότερο).  

 β) Καθώς συνδέουμε λαμπτήρες σε ένα κύκλωμα σε σειρά, οι λαμπτήρες φωτοβολούν 
__________________________ (περισσότερο / λιγότερο). 

Λαμπτήρες σε σειρά και παράλληλα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Στο πιο πάνω κύκλωμα οι λαμπτήρες εί-
ναι συνδεδεμένοι σε σειρά.  

 Αν αφαιρέσουμε τον ένα λαμπτήρα, δη-
μιουργείται ένα κενό στο κύκλωμα.  

 Ο άλλος λαμπτήρας ______________ 

 (συνεχίζει να φωτοβολεί / σβήνει). 

2. Οι λαμπτήρες στο κύκλωμα μοιράζονται 

την τάση της μπαταρίας και γι’ αυτό φω-

τοβολούν ________________ (λιγό-

τερο / περισσότερο) σε σχέση με το κύ-

κλωμα ενός λαμπτήρα. 

 

1. Στο πιο πάνω κύκλωμα οι λαμπτήρες εί-

ναι συνδεδεμένοι παράλληλα.  
 Αν αφαιρέσουμε τον ένα λαμπτήρα, ο άλ-

λος λαμπτήρας ____________________ 

 (συνεχίζει να φωτοβολεί / σβήνει).  

2. Οι δύο λαμπτήρες συνδέονται απευθείας 

στα άκρα της μπαταρίας και γι’ αυτό η 

τάση στα άκρα τους είναι ___________ 

(μικρότερη / ίδια / μεγαλύτερη) από/με 

αυτή της μπαταρίας. Συνεπώς, η φωτο-

βολία των δύο λαμπτήρων ___________ 

 _________  (θα αλλάξει/  δεν θα αλλάξει) 

αν προσθέσουμε έναν τρίτο λαμπτήρα 

παράλληλα με τους άλλους δύο.  
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Κυκλώματα παιχνιδιών 

1. Ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα που για να λειτουργήσει κανονικά χρειά-
ζεται τάση 6 V. Αν έχετε στη διάθεσή σας μπαταρίες των 1,5 V, να εξηγήσετε: 

 α) πόσες μπαταρίες θα χρειαστείτε και 

 β) πώς θα τις συνδέσετε μεταξύ τους για να λειτουργήσει ο ηλεκτρικός κινητήρας κανονικά.  

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

2. Αν έχετε στη διάθεσή σας μια μπαταρία των 9 V και μόνο δύο μπαταρίες του 1,5 V, να εξηγήσετε 
αν είναι δυνατό να τις συνδέσετε, με κάποιο τρόπο, και ο ηλεκτρικός κινητήρας να λειτουργήσει 
κανονικά. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Έλεγχος λαμπτήρων με διακόπτες 

1. Να μελετήσετε τα κυκλώματα στα δεξιά και να γράψετε  
 ποιος ή ποιοι λαμπτήρες θα φωτοβολούν, όταν οι  
 διακόπτες στα δύο κυκλώματα είναι ανοικτοί.  
 Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

 ____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Να μελετήσετε το κύκλωμα στα δεξιά και να απαντήσετε στις ερωτήσεις  
 που ακολουθούν. 

 α) Ποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει να κλείσουμε για να ανάψει μόνο 
  o λαμπτήρας 6; 

  _____________________________________________________ 

 β) Ποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει να κλείσουμε για να ανάψει μόνο ο λαμπτήρας 5; 

  _______________________________________________________________________ 
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 γ) Ποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει να κλείσουμε για να ανάψουν και οι δύο λαμπτήρες; 

  _______________________________________________________________________ 

 δ) Αν όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί και ανοίξουμε τον δ1, τι θα γίνει; 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 

Δραστηριότητα 3−20:  Σχεδιασμός κυκλώματος 

Το αυτοκίνητο που φαίνεται στη διπλανή εικόνα έχει δύο φανάρια στο 
μπροστινό του μέρος και δύο στο πίσω μέρος. Οι λαμπτήρες στα φα-
νάρια είναι συνδεδεμένοι παράλληλα με μια μπαταρία 12 V που διαθέ-
τει το αυτοκίνητο. 
  
1. Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος για να δεί-

ξετε πώς είναι συνδεδεμένοι οι τέσσερις λαμπτήρες με την μπατα-
ρία του αυτοκινήτου. Στο κύκλωμα να περιλάβετε και έναν διακόπτη με τον οποίο να ελέγχετε 
ταυτόχρονα τη λειτουργία όλων των λαμπτήρων.  

 Να φτιάξετε το κύκλωμα που σχεδιάσατε πιο πάνω και να ελέγξετε την ορθότητά του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Να τροποποιήσετε το διάγραμμα του ηλεκτρικού κυκλώματος που σχεδιάσατε πιο πάνω, ώστε 
να ελέγχετε ξεχωριστά τη λειτουργία των μπροστινών λαμπτήρων από τη λειτουργία των πίσω 
λαμπτήρων. Να φτιάξετε το κύκλωμα και να ελέγξετε την ορθότητά του. 
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Δραστηριότητα 3−21:  Αλλαγές σε ηλεκτρικό κύκλωμα 

1. Με τον διακόπτη στο διπλανό κύκλωμα ανοικτό, ποιος ή ποιοι λαμπτή-
ρες θα φωτοβολούν; 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

2. Ποιες αλλαγές νομίζετε ότι θα συμβούν, αν ο διακόπτης κλείσει;  
 Να διατυπώσετε μια υπόθεση. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Πώς αλλάζει το ρεύμα που θα διαρρέει τον λαμπτήρα Α με το κλείσιμο του διακόπτη; Να διατυ-
πώσετε μια υπόθεση. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Να φτιάξετε το πιο πάνω κύκλωμα και να ελέγξετε την ορθότητα των υποθέσεών σας. 
 
 
 
 
 

Βιβλίο Γ Γυμνασίου (Ελλάδας) 
Σελίδες 35-63 
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ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Δραστηριότητα 3−22:   Βραχυκύκλωμα 

1. Να φτιάξετε το κύκλωμα της διπλανής εικόνας χρησιμοποιώντας τρεις (3) 
μπαταρίες του 1,5 V, έναν λαμπτήρα και ένα αμπερόμετρο.  

2. Να μετρήσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 

 Ι1 = _______ 

3. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν συνδέσετε ένα καλώδιο στα άκρα Β και Γ του 
λαμπτήρα; 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Να συνδέσετε ένα καλώδιο στα άκρα Β και Γ του λαμπτήρα και να γράψετε τι παρατηρείτε. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

5. Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; 

 Ι2 = _______ 

6. Γιατί συνέβησαν αυτές οι αλλαγές; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Λέμε ότι το καλώδιο που συνδέσαμε μεταξύ των σημείων Β και Γ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στο 
κύκλωμα. Μερικές φορές ακούμε ότι η αιτία για την πρόκληση πυρκαγιών σε σπίτια, εργοστάσια, 
οχήματα κ.λπ. είναι κάποιο βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό τους κύκλωμα.  

Το βραχυκύκλωμα συμβαίνει και όταν φθαρεί το μονωτικό περιβλήματος των καλωδίων του ηλεκτρι-
κού κυκλώματος και τα καλώδια έρθουν σε επαφή στο σημείο που έχουν φθαρεί.  

Με τη δημιουργία βραχυκυκλώματος αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα με α-
ποτέλεσμα την αύξηση στη θερμοκρασία των καλωδίων, τη δημιουργία και τη διασπορά καυτών 
κομματιών από τα καλώδια και την πρόκληση πυρκαγιών. 
 

Δραστηριότητα 3−23:    Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος 

Α. i. Να γεμίσετε έναν ηλεκτρικό βραστήρα με νερό και να τον θέσετε σε λειτουργία. 
Ποιες αλλαγές παρατηρείτε να συμβαίνουν; 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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ii. Ποιες μετατροπές ενέργειας συμβαίνουν στις αλλαγές που περιγράψατε πιο πάνω; 

 

 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

B. i. Να φτιάξετε ένα απλό κύκλωμα με μια μπαταρία, ένα λαμπτήρα, ένα διακόπτη και καλώδια. 
Να αγγίξετε τον λαμπτήρα. Στην συνέχεια να κλείσετε τον διακόπτη και να αφήσετε τον λα-
μπτήρα σε λειτουργία για λίγο χρόνο.  

   

  Να ανοίξετε τον διακόπτη και να ακουμπήσετε ξανά στον λαμπτήρα. Ποιες αλλαγές παρα-
τηρείτε;  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

ii. Να περιγράψετε τις ενεργειακές μετατροπές που συμβαίνουν στον πιο πάνω κύκλωμα. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

Γ. Να περιγράψετε και άλλες περιπτώσεις από την καθημερινή ζωή όπου το ηλεκτρικό ρεύμα προ-
καλεί θερμικά αποτελέσματα. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3−24:   Ασφάλεια 

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα αποτελέσματα ενός βραχυκυκλώματος; 

Πείραμα επίδειξης 

Φτιάχνουμε το διπλανό κύκλωμα. Στο κύκλωμα υπάρ-
χει και μια συσκευή η οποία ονομάζεται «ασφάλεια 
τήξης». Σε τι μπορεί να χρησιμεύει; 

1. Να μελετήσετε προσεκτικά μια ασφάλεια τήξης. 
Από τι αποτελείται; 

 _____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Θέτουμε σε λειτουργία το τροφοδοτικό και καθορίζουμε την τάση στα 6 V. Ακολούθως, βραχυ-
κυκλώνουμε τον λαμπτήρα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο. Τι παρατηρείτε όσον αφορά την έν-
δειξη του αμπερομέτρου;  

 ___________________________________________________________________________ 

3. Τι νομίζετε ότι προκάλεσε την πιο πάνω αλλαγή;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Οι ασφάλειες τήξης αποτελούνται συνήθως από κάποιο εύτηκτο υλικό και παρεμβάλλονται σε ένα 
κύκλωμα για το προστατεύουν από το να περάσει ηλεκτρικό ρεύμα μεγαλύτερο από μια συγκεκρι-
μένη τιμή. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, όπου η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται από-
τομα, το υλικό που περιέχεται στην ασφάλεια ζεσταίνεται τόσο πολύ που τελικά λιώνει (τήκεται) και 
το κύκλωμα ανοίγει.  

Η ασφάλεια που τοποθετείται σε ένα κύκλωμα επιλέγεται με τρόπο που η τιμή του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος που διαρρέει το κύκλωμα, να μην υπερβαίνει την τιμή που προβλέπεται σε συνθήκες κανονι-
κής λειτουργίας.  

Για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να αντικαθιστούμε μια κατεστραμμένη ασφάλεια σε ένα κύκλωμα με 
άλλη διαφορετικής τιμής από αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής. 

 

 
Βιβλίο Γ΄ Γυμνασίου (Ελλάδας) 

Σελίδες 65-71 (εκτός της πειραματικής μελέτης του φαινομένου Τζάουλ, του Νόμου του Τζάουλ) 
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Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας, να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα με τις λέξεις «ΣΩΣΤΟ» 
ή «ΛΑΘΟΣ». 

Πίνακας 4- 1 

Ιδιότητα Στερεά Υγρά Αέρια 

Σταθερό σχήμα    

Σταθερός όγκος    

Δυνατότητα να συμπιέζονται    

Γιατί όμως να υπάρχουν αυτές οι διαφορές στις ιδιότητες των τριών καταστάσεων (φάσεων) του 
νερού και της ύλης γενικά; Οι επόμενες δραστηριότητες θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε στο 
ερώτημα αυτό. 

Δραστηριότητα 4−1:   Τα επιστημονικά αποδεκτά μοντέλα της ύλης 

Μετά από πολλούς αιώνες εργασίας, οι επιστήμονες κατάφεραν να φτιάξουν μοντέλα για να περι-
γράψουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και αλληλεπιδρούν τα σωματίδια που αποτελούν τα υγρά, 
τα αέρια και τα στερεά. Με αυτά τα μοντέλα οι επιστήμονες είναι σε θέση να εξηγούν τις παρατηρή-
σεις τους και να κάνουν προβλέψεις.  

Τα τελευταία 20 χρόνια, έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα να μελετούμε αυτά τα επιστημονικά μοντέλα 
για τη δομή της ύλης με τεχνολογικά μέσα (προσομοιώσεις) που μας παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές. 

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα μελετήσουμε τη σωματιδιακή θεωρία / μοντέλο για τη δομή της 
ύλης και ακολούθως θα τη χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε τις ιδιότητες των στερεών, των 
υγρών και των αερίων (π.χ. σχήμα, συμπιεστότητα, όγκος κ.λπ.). 

Να μελετήσετε προσεκτικά τα τρία μοντέλα που αντιστοιχούν στην αέρια, υγρή και στερεά φάση των 
σωμάτων, μέσα από τις προσομοιώσεις:  

Κίνηση σωματιδίων στα Αέρια 
https://authoring.concord.org/activities/11/pages/72/c056086b-27b6-44e3-aad8-9f927611a716 

Κίνηση σωματιδίων στα υγρά 
https://authoring.concord.org/activities/11/pages/87/c056086b-27b6-44e3-aad8-9f927611a716 

Κίνηση σωματιδίων στα στερεά 
https://authoring.concord.org/activities/11/pages/88/c056086b-27b6-44e3-aad8-9f927611a716 

https://authoring.concord.org/activities/11/pages/72/c056086b-27b6-44e3-aad8-9f927611a716
https://authoring.concord.org/activities/11/pages/87/c056086b-27b6-44e3-aad8-9f927611a716
https://authoring.concord.org/activities/11/pages/88/c056086b-27b6-44e3-aad8-9f927611a716
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και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

1. Να συγκρίνετε τις αποστάσεις μεταξύ των σωματιδίων του υλικού στις τρεις φάσεις: 

α) αέρια φάση 

 _______________________________________________________________________ 

β) υγρή φάση  

 _______________________________________________________________________ 

γ) στερεά φάση  

 _______________________________________________________________________ 

2. Να περιγράψετε την κίνηση ενός σωματιδίου του υλικού σε σχέση με τα γειτονικά του σε ένα:  

α) αέριο 

 _______________________________________________________________________ 

β) υγρό  

 _______________________________________________________________________ 

γ) στερεό 

 _______________________________________________________________________ 

3. Να περιγράψετε τις αποστάσεις μεταξύ των σωματιδίων και την κίνηση των σωματιδίων ενός 
υλικού όταν οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σωματιδίων (δεσμοί μεταξύ των σωματιδίων) 
είναι: 

α) πολύ ασθενείς 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

β) αρκετά ισχυρές 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

γ) πολύ ισχυρές 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

4. Σύμφωνα με την προσομοίωση που παρακολουθήσατε πιο πάνω, η μορφή των σωματιδίων 
που αποτελούν ένα υλικό στις τρεις φάσεις είναι διαφορετική; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 4−2:   Ερμηνεία των διαφορετικών φυσικών καταστάσεων του νερού 

1. Να εξηγήσετε τι αλλάζει, σε μοριακό επίπεδο, κατά τη μετατροπή μιας ποσότητας νερού: 

α) από υγρό σε αέριο. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

β) από υγρό σε στερεό. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

2. Να εξηγήσετε αν η μάζα μιας ποσότητας νερού στην υγρή φάση αλλάζει όταν μετατραπεί σε 
πάγο.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Εργασία για το σπίτι 

1. Τα στερεά έχουν μεγάλη πυκνότητα. Τι σημαίνει η λέξη πυκνότητα; 

2. Όταν το νερό βρίσκεται στην αέρια φάση (υδρατμοί), έχει μικρότερη πυκνότητα από όση θα είχε 
αν βρισκόταν στην υγρή του φάση. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

3. Οι φράσεις στον πιο κάτω πίνακα περιγράφουν τον τρόπο διάταξης των σωματιδίων στα στερεά, 
υγρά και αέρια, αλλά δεν βρίσκονται στη σωστή θέση. Να φωτοτυπήσετε την σελίδα και να κό-
ψετε τις κάρτες. Στη συνέχεια να τις τοποθετήσετε στον πίνακα 4−2 κάτω από τη φάση (στερεά, 
υγρά και αέρια) στην οποία αναφέρονται. 

 
  

Τα σωματίδια κινούνται 
«πολύ μακριά» το ένα από το 
άλλο. 

Τα σωματίδια πηγαινοέρχο-
νται (ταλαντώνονται) γύρω 
από συγκεκριμένες θέσεις. 

Τα σωματίδια κρατιούνται το 
ένα κοντά στο άλλο λόγω των 
ισχυρών δυνάμεων που α-
σκούνται μεταξύ τους. 

Τα σωματίδια είναι πολύ κο-
ντά το ένα στο άλλο. 

Τα σωματίδια είναι πολύ κο-
ντά το ένα στο άλλο. 

Τα σωματίδια αλλάζουν θέ-
σεις. 

Τα σωματίδια συγκρατούνται 
μαζί λόγω των πολύ ισχυρών 
δυνάμεων που ασκούνται με-
ταξύ τους. 

 Ασκούνται πολύ ασθενείς δυ-
νάμεις μεταξύ των σωματι-
δίων. 

Τα σωματίδια κινούνται σε 
όλο τον χώρο. 
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Πίνακας 4−2 

Στερεά Υγρά Αέρια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου (Ελλάδας) 

Παράγραφος 6.4 σελίδα 126 
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ΔΙΑΧΥΣΗ 
 
Δραστηριότητα 4−3:    Ερμηνεία διάχυσης με βάση τη σωματιδιακή θεωρία της ύλης 

Στην διπλανή εικόνα, η δασκάλα της τάξης ψε-
κάζει την αίθουσα για λίγα δευτερόλεπτα με α-
ρωματικό χώρου από το σημείο που στέκεται.  

α) Πιστεύετε ότι θα μυριστούν το άρωμα όλοι 
οι μαθητές της τάξης; 

 ________________________________ 

 

β) Αν ναι, πιστεύετε ότι θα μυριστούν το άρωμα όλοι οι μαθητές ταυτόχρονα;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

γ) Αν όχι, να σημειώσετε στην εικόνα, τη σειρά με την οποία νομίζετε ότι οι μαθητές θα μυριστούν 
το άρωμα (για παράδειγμα, να βάλετε τον αριθμό 1 δίπλα από τον μαθητή που νομίζετε ότι θα 
μυριστεί πρώτος το άρωμα, τον αριθμό 2 δίπλα από τον μαθητή που θα μυριστεί δεύτερος το 
άρωμα κ.λπ.).  

δ) Ας κάνουμε το πείραμα… 

ε) Συμφωνούν οι προβλέψεις που κάνατε πιο πάνω με τα αποτελέσματα του πειράματος; Αν όχι, 
να αναφέρετε τις διαφορές. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Πείραμα  

Υλικά 

− δοχείο ζέσεως των 500 mL 
− νερό 
− χρωματιστό υγρό 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να ρίξετε με ένα σταγονόμετρο 5 σταγόνες χρωματιστού υγρού στο δοχείο 
με το νερό (Σημείωση: πριν ρίξετε το χρωματιστό υγρό, θα πρέπει το νερό 
στο δοχείο να είναι σχεδόν ακίνητο). Να παρακολουθήσετε για 2-3 λεπτά το 
χρωματιστό υγρό που ρίξατε στο νερό και να γράψετε τις παρατηρήσεις σας. 

 ___________________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Η κίνηση των σωματιδίων του χρωματιστού υγρού σε όλο το νερό που υπάρχει στο πο-
τήρι, καθώς και η κίνηση των σωματιδίων του αρώματος σε όλο τον χώρο ενός δωματίου 
ονομάζεται διάχυση. 

2. Σε ποια περίπτωση είχαμε πιο γρήγορη διάχυση, στην περίπτωση του αρωματικού χώρου στον 
αέρα της αίθουσας, ή στην περίπτωση του χρωματιστού υγρού στο δοχείο με το νερό;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η διαφορά; Στην απάντησή σας να αναφερθείτε στο σωματιδιακό 
μοντέλο για τη δομή της ύλης. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Να παρακολουθήσετε την προσομοίωση  

 https://authoring.concord.org/activities/12/pages/77/590a268a-0958-4e9b-9289-480fb11c25cd 

 που αναφέρεται στην προσθήκη χρωματισμένου νερού σε καθαρό νερό και το ψέκασμα με α-
ρωματικό χώρου σε ένα δωμάτιο και να επιβεβαιώσετε ή να διαφοροποιήσετε την ερμηνεία που 
δώσατε πιο πάνω.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

https://authoring.concord.org/activities/12/pages/77/590a268a-0958-4e9b-9289-480fb11c25cd
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ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ − ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

Δραστηριότητα 4−4:    Η ανάγκη χρήσης θερμομέτρων στη μέτρηση της θερμοκρασίας 

α) Να κρατήσετε βυθισμένο για λίγο χρόνο το ένα 
σας χέρι στη λεκάνη Α που περιέχει κρύο νερό 
από το ψυγείο και το άλλο στη λεκάνη Γ, που 
περιέχει ζεστό νερό. Ακολούθως, να βυθίσετε 
και τα δύο σας χέρια στη λεκάνη Β. 

 Η αίσθηση για τη θερμοκρασία του νερού της 
λεκάνης Β σε κάθε χέρι, είναι ίδια ή διαφορε-
τική;  

 ___________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

β) Είναι αξιόπιστες οι αισθήσεις μας, για να πούμε αν ένα αντικείμενο είναι κρύο ή ζεστό; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

γ) Να βυθίσετε από ένα θερμόμετρο στις λεκάνες Α και 
Γ για 2 λεπτά. Ακολούθως, να βυθίσετε τα δύο θερμό-
μετρα μέσα στη λεκάνη Β για 2 λεπτά. Τι παρατηρείτε; 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 
 
Ιστορικό ένθετο 

Το 1592 ο Γαλιλαίος κατασκεύασε το πρώτο θερμόμετρο, το θερμοσκόπιο με  
το οποίο μπορούσε να κάνει σύγκριση ανάμεσα στο κρύο και στο ζεστό, 
 χωρίς την ανθρώπινη αφή.  

Αργότερα, κατασκευάστηκαν πολλά είδη θερμομέτρων διαφορετικά σε σχήμα, 
μέγεθος, θερμομετρικό υλικό και κλίμακα μέτρησης.  

Η πιο διαδομένη κλίμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι η κλίμακα  
Κελσίου (Celsius), όπου το μηδέν αντιστοιχεί στο σημείο τήξης του πάγου  
και το 100 στο σημείο βρασμού του νερού.  
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Δραστηριότητα 4−5:    Μέτρηση θερμοκρασίας 

Να εκτιμήσετε τις θερμοκρασίες των πιο κάτω σωμάτων και μετά να τις μετρήσετε με τα αντίστοιχα 
θερμόμετρα.  

Πίνακας 4- 3 

Σώμα Εκτίμηση 
θερμοκρασίας Είδος θερμομέτρου Μέτρηση  

θερμοκρασίας 
Ατμοσφαιρικός  
αέρας στην τάξη  Οινοπνεύματος  

Νερό από ψυγείο  Οινοπνεύματος  

Ανθρώπινο σώμα  Υπέρυθρων ακτίνων  

Θρανίο  Υπέρυθρων ακτίνων  

Ζεστό νερό  Αισθητήρας θερμοκρασίας  

 
 
 
Δραστηριότητα 4−6: Διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών της θερμότητας και της 
 θερμοκρασίας 

Πείραμα 

Υλικά 

− λύχνος οινοπνεύματος 
− νερό  
− θερμόμετρο 
− κωνική φιάλη  
− χρονόμετρο 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Σε μια κωνική φιάλη να βάλετε 100 mL νερό από τη βρύση και να μετρήσετε τη θερμοκρασία 
του.  

2. Να βάλετε στο δοχείο του λύχνου οινοπνεύματος 20 mL οινόπνευμα (να χρησιμοποιήσετε ογκο-
μετρικό σωλήνα για να το μετρήσετε). 

3. Να στερεώσετε την κωνική φιάλη με το νερό σε έναν ορθοστάτη πάνω από τον λύχνο, όπως 
φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.  

4. Να ανάψετε το φυτίλι του λύχνου και ταυτόχρονα να θέσετε σε λειτουργία το χρονόμετρο. Όταν 
η θερμοκρασία του νερού φτάσει στους 60 οC, να σταματήσετε το χρονόμετρο και να σβήσετε 
τον λύχνο. 

5. Να μετρήσετε την ποσότητα του οινοπνεύματος που παρέμεινε στον λύχνο μετά το τέλος του 
πειράματος.  
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Μετρήσεις 

Αρχική θερμοκρασία: ______________ Τελική θερμοκρασία: ___________ 

Οινόπνευμα που χρησιμοποιήθηκε: __________ Χρόνος θέρμανσης: ___________ 

Ερωτήσεις 

1. Ποιες αλλαγές συνέβησαν στο νερό κατά τη διάρκεια του πειράματος; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Τι συντηρούσε τη φλόγα του λύχνου; Σε ποιες παρατηρήσεις του πειράματος στηρίζετε την ά-
ποψή σας; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
Θερμότητα 

«Από την καύση του οινοπνεύματος, η χημική ενέργεια που είναι αρχικά αποθηκευμένη στο οινό-
πνευμα και στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας απελευθερώνεται και μεταφέρεται στο νερό, στο οποίο 
προκαλούνται αλλαγές στη θερμοκρασία.  

Η ενέργεια που μεταφέρεται στο νερό ονομάζεται θερμότητα.  

Οι μονάδες μέτρησης της θερμότητας είναι το Τζάουλ (Joule) και η θερμίδα (calorie)». 
 

3. Να επαναλάβετε την ίδια μέθοδο για 200 mL νερό και να σημειώσετε τις μετρήσεις σας πιο κάτω: 

 Μετρήσεις 

 Αρχική θερμοκρασία: ______________ Τελική θερμοκρασία: ___________ 

 Οινόπνευμα που χρησιμοποιήθηκε: __________ Χρόνος θέρμανσης: ___________ 
 

Συζήτηση αποτελεσμάτων. 

1. Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού αυξήθηκε πιο γρήγορα η θερμοκρασία στους 60 οC; 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού χρειάστηκε να μεταφερθεί περισσότερη θερμότητα, για να 
ζεσταθεί στους 60 οC; Σε ποιες παρατηρήσεις του πειράματος στηρίζετε την άποψή σας;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων της Δραστηριότητας 4-7, να συμπληρώσετε τις πιο 
κάτω προτάσεις. 

● Όσο ____________________ (μεγαλύτερη / μικρότερη) είναι η ποσότητα του νερού που ζεσταί-

νουμε τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η θερμοκρασία του. 

● Όσο περισσότερη θερμότητα μεταφέρεται σε μια ποσότητα νερού, τόσο _______________ (με-

γαλύτερη / μικρότερη) είναι η αύξηση στη θερμοκρασία του. 

● Για να αλλάξει η θερμοκρασία μιας μεγάλης ποσότητας νερού το ίδιο με τη θερμοκρασία μιας 

μικρής ποσότητας νερού, χρειάζεται να μεταφερθεί ____________________ (η ίδια / περισσότερη 

/ λιγότερη) _________________ (θερμότητα / θερμοκρασία).  

● Με τα θερμόμετρα μετρούμε πόσο _____________  ή ______________ είναι τα σώματα και όχι 

πόση θερμότητα μεταφέρεται σε αυτά.  

 

 

 

Ερώτηση Αξιολόγησης 

1. Ζεσταίνουμε ένα μικρό μπρίκι με νερό και μια κατσα-
ρόλα γεμάτη με νερό χρησιμοποιώντας την ίδια εστία 
θέρμανσης. Η θερμοκρασία και των δύο ποσοτήτων 
νερού αυξάνεται από τους 20 οC στους 70 οC.  

α) Ποια από τις δύο ποσότητες νερού θα ζεσταθεί 
πιο γρήγορα;  

 _______________________________________________________________________ 

β) Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού χρειάζεται να μεταφερθεί περισσότερη θερμότητα;  

 _______________________________________________________________________ 

2. Ζεσταίνουμε δύο όμοια μπρίκια γεμάτα με νερό 
αρχικής θερμοκρασίας 20 οC. Η τελική θερμοκρα-
σία του νερού στο πρώτο μπρίκι φτάνει στους 70 
οC, ενώ στο δεύτερο στους 40 οC. 

 Σε ποια περίπτωση μεταφέρθηκε περισσότερη 
θερμότητα στο νερό;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  67 

Δραστηριότητα 4−7:      Θερμική Ισορροπία 

Πείραμα 1 

Υλικά 

− γυάλινο ποτηράκι ή κωνική 
φιάλη των 50 mL  

− ποτήρι από πολυστερίνη 
− δύο θερμόμετρα 
− ζεστό και κρύο νερό 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να ρίξετε στο γυάλινο πο-
τηράκι 50 mL ζεστού νερού 
και στο ποτήρι από πολυστερίνη 50 mL κρύου νερού από τη βρύση.  

 Να μετρήσετε την αρχική θερμοκρασία του νερού στο κάθε δοχείο και να συμπληρώσετε την 
σημειώσετε στον πιο κάτω πίνακα.  

2. Να τοποθετήσετε το γυάλινο ποτηράκι με το ζεστό νερό στο ποτήρι με το κρύο νερό.  

 Όταν η θερμοκρασία του νερού στα δύο δοχεία σταματήσει να αλλάζει (τελική θερμοκρασία), να 
σημειώσετε τις τιμές στον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακας 4−4 

Ποτηράκι 
Αρχική 

θερμοκρασία νερού 
(οC) 

Τελική 
θερμοκρασία νερού 

(οC) 

Αλλαγή στη θερμο-
κρασία του νερού 

(οC) 

Γυάλινο 
 

  

Πολυστερίνη 
 

  

 
Ερωτήσεις 

1. Τι παρατηρείτε σε σχέση με την τελική θερμοκρασία του νερού στα δύο δοχεία; 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Τι παρατηρείτε σε σχέση με την αλλαγή στη θερμοκρασία του νερού στα δύο δοχεία; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Γιατί νομίζετε ότι άλλαξε η θερμοκρασία του νερού στα δύο δοχεία;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Πείραμα 2 

Πειραματική Διαδικασία 

Να ρίξετε στο γυάλινο ποτη-
ράκι 50 mL ζεστό νερό και στο 
ποτήρι από πολυστερίνη 150 
mL κρύου νερού από τη 
βρύση. 

Πρόβλεψη 

Νομίζετε ότι η θερμοκρασία 
του ζεστού νερού θα αλλάξει 
(θα μειωθεί) το ίδιο, περισσό-
τερο ή λιγότερο από όσο θα 
αλλάξει (θα αυξηθεί) η θερμο-
κρασία του κρύου νερού; 

Μετρήσεις 

1. Να μετρήσετε την αρχική θερμοκρασία του νερού στο κάθε δοχείο και να συμπληρώσετε την 
σημειώσετε στον πιο κάτω πίνακα. 

2. Να τοποθετήσετε το γυάλινο ποτηράκι με το ζεστό νερό στο ποτήρι με το κρύο νερό. Όταν η 
θερμοκρασία του νερού στα δύο δοχεία σταματήσει να αλλάζει (τελική θερμοκρασία), να σημειώ-
σετε τις τιμές στον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακας 4−5 

Ποτηράκι 
Αρχική 

θερμοκρασία νερού 
(οC) 

Τελική 
θερμοκρασία νερού 

(οC) 

Αλλαγή στη θερμο-
κρασία του νερού 

(οC) 

Γυάλινο 
 

  

Πολυστερίνη 
 

  

 
Ερωτήσεις: 

1. Να συγκρίνετε την πρόβλεψη που κάνατε για την αλλαγή στη θερμοκρασία του νερού στα δύο 
δοχεία με τα αποτελέσματα του πειράματος. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Αν η πρόβλεψή σας διαφέρει από τα αποτελέσματα του πειράματος, να σκεφτείτε πού μπορεί 
να οφείλεται η διαφορά. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Γενικά συμπεράσματα:  

● Όταν δύο ποσότητες νερού διαφορετικής θερμοκρασίας έρθουν σε θερμική επαφή, η θερμοκρα-

σία τους …………………… (μένει ίδια / αλλάζει). Μετά από αρκετό χρόνο η θερμοκρασία τους 

γίνεται ίδια. Όταν συμβεί αυτό λέμε ότι τα δύο σώματα φτάνουν σε θερμική ισορροπία.  

● Η αύξηση στη θερμοκρασία της μιας ποσότητας νερού ………………..…… (είναι / δεν είναι) πάντα 

ίση με τη μείωση στη θερμοκρασία της άλλης.  

● Κατά την επαφή των δύο ποσοτήτων νερού μεταφέρεται ………………. (θερμότητα / θερμοκρα-

σία) από το νερό υψηλότερης …………………..(θερμότητας / θερμοκρασίας) στο νερό χαμηλότε-

ρης ………………….(θερμότητας / θερμοκρασίας).  
 
 
Ερωτήσεις αξιολόγησης 

Να συμπληρώσετε το πιο κάτω κείμενο χρησιμοποιώντας τις λέξεις που ακολουθούν. 

ενέργειας, υψηλότερης, θερμοκρασία, joule, ίδια, χαμηλότερης, οC, θερμίδες, θερμότητα 

α) Χρησιμοποιούμε τη __________________ για να πούμε πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα.  

β) Η θερμοκρασία μετριέται σε ______________________________ 

γ) Η θερμότητα είναι μια μορφή _____________ . Μετριέται σε _____________. ή ___________ 

δ) Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από ένα σώμα __________________ θερμοκρασίας σε ένα 

σώμα ____________________ θερμοκρασίας.  

ε) Αν η θερμοκρασία δύο σωμάτων που έρχονται σε επαφή είναι ___________________ τότε δεν 

μεταφέρεται __________________ από το ένα σώμα στο άλλο. 
 

Αναστοχασμός  

α) Ποιο ήταν το αρχικό ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκες σήμερα στο μάθημα της Φυσικής; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

β) Ποια πορεία ακολούθησες για να το αντιμετωπίσεις; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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γ) Γιατί ακολούθησες τη συγκεκριμένη πορεία; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Το διάγραμμα μεταφοράς θερμότητας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο περιγραφής της 
μεταφοράς θερμότητας μεταξύ σωμάτων που έρχονται σε (θερμική) επαφή. Στα ορθογώνια του πιο 
κάτω διαγράμματος γράφουμε τα σώματα που εμπλέκονταν στη μεταφορά θερμότητας (να προσέ-
ξετε τη φορά του βέλους). Στα οβάλ, που βρίσκονται κάτω από τα ορθογώνια, σημειώνουμε τις πα-
ρατηρήσεις που μας οδηγούν στον εντοπισμό της ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ των σωμάτων.  

 

Πιο κάτω δίνεται ένα παράδειγμα:  

Ένα ποτηράκι με ζεστό νερό τοποθετείται σε ένα δοχείο με κρύο νερό. 

 

 

 

 

 

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  71 

Εφαρμογή: 

Να φτιάξετε διαγράμματα μεταφοράς θερμότητας για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

α) Κρατάτε στα χέρια σας ένα φλιτζάνι με ζεστό τσάι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Τοποθετούμε ένα πιάτο με ζεστή σούπα στο τραπέζι της κουζίνας (η θερ-
μοκρασία του αέρα στην κουζίνα είναι 20 οC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Τοποθετούμε ένα ποτήρι με κρύο νερό (από το ψυγείο) στο τραπέζι της κουζίνας  
 (η θερμοκρασία του αέρα στην κουζίνα είναι 20 οC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Δραστηριότητα 4−8:    Σύνδεση σωματιδιακής κίνησης με θερμοκρασία 

Α. Πείραμα 

Υλικά 

− 3 δοχεία ζέσεως των 500 mL με πολύ 
ζεστό νερό, χλιαρό νερό και κρύο νερό 

− μαγειρική μπογιά. 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να ρίξετε στα τρία δοχεία ζέσεως 300 mL νερό διαφορετικής θερμοκρασίας.  

2. Να ρίξετε τρεις σταγόνες μπογιάς σε κάθε δοχείο.  

3. Σε ποιο δοχείο διαχέεται πιο γρήγορα η μπογιά;  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Β. Προσομοίωση 

1. ● Να παρακολουθήσετε την ταινία στην οποία φαίνεται πόσο γρήγορα διαχέεται η μαγει-
ρική μπογιά όταν την ρίξουμε σε δοχεία με νερό διαφορετικής θερμοκρασίας. 

 https://authoring.concord.org/activities/5402/pages/72035/2c7f7077-4cb2-460e-a65f-
b981786d8993 

 Τι παρατηρείτε; 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

● Να παρακολουθήσετε την προσομοίωση 

 https://authoring.concord.org/activities/12/pages/83/590a268a-0958-4e9b-9289-
480fb11c25cd 

  στην οποία φαίνεται πόσο γρήγορα κινούνται τα σωματίδια που αποτελούν ένα αέριο, σε 
σχέση με τη θερμοκρασία του αερίου. 

 Όλα τα σωματίδια που αποτελούν το αέριο κινούνται με την ίδια ταχύτητα; 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

2. Διαφοροποιείται η ταχύτητα των σωματιδίων του αερίου, αν αυξηθεί η θερμοκρασία του αε-
ρίου; Αν ναι, ποια είναι η σχέση μεταξύ της ταχύτητας των σωματιδίων του αερίου και της 
θερμοκρασίας του αερίου; 

 _______________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

3. Υπάρχουν σωματίδια που «συγκρούονται» μεταξύ τους; Αν ναι, να γράψετε ποιες αλλαγές 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της «σύγκρουσης» ενός σωματιδίου που κινείται πολύ γρή-
γορα με ένα σωματίδιο που κινείται αργά. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

4. Με βάση τις παρατηρήσεις σας στην προσομοίωση, να προσπαθήσετε να εξηγήσετε πού 
οφείλεται ο διαφορετικός χρόνος της διάχυσης του χρωματιστού υγρού στο πείραμα της 
Δραστηριότητας. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Γ. Χρήση μοντέλου 

Να μελετήσετε το μοντέλο της ύλης για τα στερεά σώματα.  

1. α) Πώς παριστάνονται τα σωματίδια του στερεού σε αυτό το μοντέλο; 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

β) Να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο για να παραστήσετε την κίνηση 
των σωματιδίων σε ένα στερεό σώμα.  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

γ) Τι παριστάνουν τα ελατήρια μεταξύ των σωματιδίων στο μοντέλο του στερεού σώματος; 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

2. Επηρεάζεται η κίνηση ενός σωματιδίου από την αλλαγή στην κίνηση των γειτονικών του σωμα-
τιδίων; Αν ναι, να γράψετε μια σύντομη πρόταση για να εξηγήσετε πως. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Να παρακολουθήσετε την ταινία στην οποία φαίνεται πώς αλλάζει η ταχύτητα με την οποία κι-
νούνται τα σωματίδια που αποτελούν ένα στερεό σώμα, αν μεταφερθεί θερμότητα στο σώμα 
(π.χ. το σώμα θερμαίνεται με τη χρήση ενός κεριού ή ενός λύχνου). 

 ___________________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Διαφοροποιείται η κινητική ενέργεια των σωματιδίων που αποτελούν ένα στερεό σώμα με την 
αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος; Αν ναι, ποια είναι η σχέση μεταξύ της κινητικής ενέρ-
γειας των σωματιδίων του στερεού και της θερμοκρασίας του στερεού σώματος; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Να εξηγήσετε με βάση τα πιο πάνω, γιατί ζεσταίνεται η εξωτερική επιφάνεια ενός φλιτζανιού το 
οποίο περιέχει ζεστό τσάι.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Επαφή δύο σωμάτων διαφορετικής θερμοκρασίας. 

Κατά την επαφή δύο σωμάτων διαφορετικής θερμοκρασίας, π.χ. του ζεστού νερού και του κρύου, τα 
σωματίδια του ζεστού σώματος συγκρούονται με τα σωματίδια του κρύου σώματος. Ως αποτέλεσμα 
αυτών των συγκρούσεων γίνεται μεταφορά ενέργειας από τα σωματίδια που αποτελούν το ζεστό 
σώμα (τα οποία αρχίζουν σταδιακά να κινούνται πιο αργά) στα σωματίδια που αποτελούν το κρύο 
σώμα (τα οποία αρχίζουν σταδιακά να κινούνται πιο γρήγορα).  
Η μεταφορά ενέργειας μέσω των συγκρούσεων συνεχίζεται μέχρι που η θερμοκρασία των δύο σω-
μάτων γίνει η ίδια (τα δύο σώματα φτάνουν σε θερμική ισορροπία).  
 

Η ενέργεια που μεταφέρεται από το ζεστό στο κρύο σώμα ονομάζεται θερμότητα.  

Οι μονάδες μέτρησης της θερμότητας είναι το Joule (J) και η θερμίδα (cal) (calorie)». 
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Δραστηριότητα 4−9  

Α. Πείραμα 

Υλικά 

− λύχνος οινοπνεύματος − νερό  
− θερμόμετρο − κωνική φιάλη  
− χρονόμετρο 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Σε μια κωνική φιάλη να βάλετε 100 mL νερό από τη βρύση και να μετρήσετε τη θερμοκρασία 
του.  

2. Να βάλετε στο δοχείο του λύχνου οινοπνεύματος 20 mL οινόπνευμα (να χρησιμοποιήσετε ογκο-
μετρικό σωλήνα για να το μετρήσετε). 

3. Να στερεώσετε την κωνική φιάλη με το νερό σε έναν ορθοστάτη πάνω από τον λύχνο, όπως 
φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.  

4. Να ανάψετε το φυτίλι του λύχνου και ταυτόχρονα να θέσετε σε λειτουργία το χρονόμετρο. Όταν 
η θερμοκρασία του νερού φτάσει στους 40 οC, να σταματήσετε το χρονόμετρο και να σβήσετε 
τον λύχνο. 

5. Να μετρήσετε την ποσότητα του οινοπνεύματος που παρέμεινε στον λύχνο μετά το τέλος του 
πειράματος.  

6. Να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία αλλά να αφήσετε αναμμένο τον λύχνο μέχρι που η 
θερμοκρασία του νερού να φτάσει στους 60 οC.  

Πίνακας 1: Μετρήσεις για 100 mL νερό  

Αρχική θερμο-
κρασία νερού 

(οC) 

Τελική θερμο-
κρασία νερού 

(οC) 

Μεταβολή 
θερμοκρασίας 

(οC) 

Οινόπνευμα που 
χρησιμοποιήθηκε 

(mL) 

Χρόνος  
θέρμανσης 

(min) 

 40    

 60    

 

Ερωτήσεις 

Ποιες αλλαγές συνέβησαν στο νερό κατά τη διάρκεια του πειράματος; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Τι συντηρούσε τη φλόγα του λύχνου; Σε ποιες παρατηρήσεις του πειράματος στηρίζετε την άποψή 
σας; 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Θερμότητα 
«Από την καύση του οινοπνεύματος, η χημική ενέργεια που είναι αρχικά αποθηκευμένη στο οινό-
πνευμα και στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας απελευθερώνεται και μεταφέρεται στο νερό, στο οποίο 
προκαλούνται αλλαγές στη θερμοκρασία του.  

Σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 1, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μεταβολή της θερμοκρασίας 
ενός σώματος και στη θερμότητα που μεταφέρεται προς αυτό; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Β. Πείραμα.    
 Να επαναλάβετε το πείραμα για να μετρήσετε την ποσότητα του οινοπνεύματος που θα χρησι-

μοποιηθεί και τον αντίστοιχο χρόνο θέρμανσης, για να αυξηθεί η θερμοκρασία 200 mL νερού 
στους 60 οC.  

Πίνακας 2: Μετρήσεις για 200 mL νερό 

Αρχική θερμο-
κρασία νερού 

(οC) 

Τελική θερμο-
κρασία νερού 

(οC) 

Μεταβολή  
θερμοκρασίας 

(οC) 

Οινόπνευμα που 
χρησιμοποιήθηκε 

(mL) 

Χρόνος  
θέρμανσης  

(min) 
     

 
Συζήτηση αποτελεσμάτων. 

Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού (100 mL ή 200 mL) αυξήθηκε πιο γρήγορα η θερμοκρασία 
στους 60 οC; 
______________________________________________________________________________ 

Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού χρειάστηκε να μεταφερθεί περισσότερη θερμότητα, για να 
προκύψει η ίδια μεταβολή στη θερμοκρασία; Σε ποια δεδομένα στηρίζετε την άποψή σας;  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 2, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μεταβολή της θερμοκρασίας 
ενός σώματος και στη μάζα του; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Σύνοψη 

Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των πιο πάνω πει-
ραμάτων. 

− Όσο ___________________ (μεγαλύτερη / μικρότερη) είναι η ποσότητα του νερού που ζεσταί-

νουμε τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η θερμοκρασία του. 

− Όσο περισσότερη θερμότητα μεταφέρεται σε μια ποσότητα νερού, τόσο __________________ 

(μεγαλύτερη / μικρότερη) είναι η αύξηση στη θερμοκρασία του. 

− Για να αλλάξει η θερμοκρασία μιας μεγάλης ποσότητας νερού το ίδιο με τη θερμοκρασία μιας 

μικρής ποσότητας νερού, χρειάζεται να μεταφερθεί _______________ (η ίδια / περισσότερη / λι-

γότερη) _______________ (θερμότητα / θερμοκρασία). 

− Με τα θερμόμετρα μετρούμε πόσο ________________ ή ______________  είναι τα σώματα και 

όχι πόση θερμότητα μεταφέρεται σε αυτά.  

Ερώτηση Αξιολόγησης 

1. Ζεσταίνουμε ένα μικρό μπρίκι με νερό 
και μια κατσαρόλα γεμάτη με νερό χρη-
σιμοποιώντας την ίδια εστία θέρμανσης. 
Η θερμοκρασία και των δύο ποσοτήτων 
νερού αυξάνεται από τους 20 οC στους 
70 οC.  

α) Ποια από τις δύο ποσότητες νερού θα ζεσταθεί πιο γρήγορα; ________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

β) Σε ποια από τις δύο ποσότητες νερού χρειάζεται να μεταφερθεί περισσότερη θερμότητα; 
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

2. Ζεσταίνουμε δύο όμοια μπρίκια γε-
μάτα με νερό αρχικής θερμοκρασίας 
20 οC. Η τελική θερμοκρασία του νε-
ρού στο πρώτο μπρίκι φτάνει στους 
70 οC, ενώ στο δεύτερο στους 40 οC. 

 Σε ποια περίπτωση χρειάζεται να με-
ταφερθεί περισσότερη θερμότητα;  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 4−10 

Να επαναλάβετε τη διαδικασία που ακολουθήσατε στο πλαίσιο της Δραστηριότητα 4−9 αλλά αντί για 
νερό να χρησιμοποιήσετε 100 g λάδι. Να συμπληρώσετε τον πίνακα μετρήσεων που ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Μετρήσεις για 100 mL λάδι 

Αρχική θερμο-
κρασία νερού 

(οC) 

Τελική θερμο-
κρασία νερού 

(οC) 

Μεταβολή  
θερμοκρασίας 

(οC) 

Οινόπνευμα που 
χρησιμοποιήθηκε 

(mL) 

Χρόνος  
θέρμανσης  

(min) 
     

Συζήτηση αποτελεσμάτων. 

1. Σε ποιο από τα δύο υλικά αυξήθηκε πιο γρήγορα η θερμοκρασία στους 60 oC; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 3 και του Πίνακα 1, θα λέγατε ότι χρειάζεται να μεταφερθεί 
διαφορετική θερμότητα στα δύο υλικά για να αυξηθεί η θερμοκρασία τους το ίδιο; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
Η θερμότητα που απαιτείται για συγκεκριμένη μεταβολή της θερμοκρασίας σωμάτων ίδιας μάζας,  
εξαρτάται από το είδος του υλικού των σωμάτων.  
Γενικά, η ποσότητα της θερμότητας που χρειάζεται για να μεταβληθεί η θερμοκρασία 1 kg κάποιου 
υλικού κατά 1 οC ονομάζεται ειδική θερμοχωρητικότητα ή ειδική θερμότητα του υλικού και συμ-
βολίζεται με c.  

Η μονάδα μέτρησης της ειδικής θερμοχωρητικότητας είναι το J
kg°C

.  

Η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι J4200 
kg°C

. Αυτό σημαίνει ότι για να μεταβληθεί η θερ-

μοκρασία ενός κιλού νερού (1 kg) κατά 1 οC, χρειάζεται να μεταφερθεί προς ή από το νερό θερμότητα 
ίση με 4200 J.  

Στον πιο κάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι ειδικές θερμοχωρητικότητες ορισμένων υλικών. 

Πίνακας 4−6 

Υλικό Ειδική θερμοχωρητικότητα, J
kg°C

 

Νερό 4200 
Λάδι 1970 

Σίδηρος 450 
Χαλκός 385 
Άμμος 800 
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Τα συμπεράσματα των πιο πάνω διερευνήσεων μπορούν να συνοψιστούν σε μια εξίσωση η οποία 

αποκαλείται και εξίσωση της θερμιδομετρίας. Σύγκεκριμένα  QΔθ =
mc

  ή   Q = mc Δθ  

όπου: Δθ = Aλλαγή στη θερμοκρασία 
 Q = Θερμότητα που μεταφέρεται προς ή από ένα σώμα 
 m = Μάζα του σώματος 
 c = Ειδική θερμοχωρητικότητα του υλικού 
 
 
Λυμένο παράδειγμα 

Να υπολογίσετε τη θερμότητα που πρέπει να μεταφερθεί σε μια ποσότητα νερού μάζας m = 0,5 kg, 
για να αυξηθεί η θερμοκρασία της από 20 οC σε 100 οC. Η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι 

J4200
kg°C

. 

Λύση: 
Χρησιμοποιούμε την εξίσωση της θερμιδομετρίας:    

( ) ( ) ( )o oJΔ 0,5 kg 4200 100 C 20 C 168000 J
kg°Cτελ αρχQ mc θ mc θ θ Q  = = − ⇒ = × × − = 

 
 

Άσκηση 1 

Πιο κάτω δίνεται ένας πίνακας δεδομένων που προέκυψε κατά τη μελέτη των παραγόντων από 
τους οποίους εξαρτάται η μεταβολή της θερμοκρασίας διαφόρων σωμάτων. 

Πίνακας 4- 7 

Γραμμές  
δεδομένων 

Υλικό Μάζα  
m (kg) 

Ποσό Θερμότητας που  
μεταφέρεται προς το υλικό (J) 

Αλλαγή  
θερμοκρασίας (οC) 

1 Νερό 0,1 1050 5,00 

2 Σίδηρος 0,3 1350 10,0 

3 Χαλκός 0,3 1350 11,7 

4 Νερό 0,2 1050 2,50 

5 Νερό 0,1 2100 10,0 

6 Σίδηρος 0,3 2700 20,0 

7 Νερό 0,3 1050 1,67 

8 Λάδι 0,5 1970 2,00 

9 Σίδηρος 0,3 675 5,00 

10 Νερό 0,3 1350 2,14 

α) Να προσδιορίσετε όλες τις γραμμές δεδομένων του πιο πάνω πίνακα, που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην αλλαγή της θερμοκρασίας ενός σώματος 
και στο ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται στο σώμα.  

 ___________________________________________________________________________ 
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 Να εξηγήσετε γιατί επιλέξατε τις πιο πάνω γραμμές δεδομένων.    

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

β) Να προσδιορίσετε όλες τις γραμμές δεδομένων του πιο πάνω πίνακα, που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην αλλαγή της θερμοκρασίας ενός σώματος 
και στη μάζα του σώματος.  

 ___________________________________________________________________________ 

 Να εξηγήσετε γιατί επιλέξατε τις πιο πάνω γραμμές δεδομένων.    

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

γ) Να προσδιορίσετε όλες τις γραμμές δεδομένων του πιο πάνω πίνακα, που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην αλλαγή της θερμοκρασίας ενός σώματος 
και στο είδος του υλικού που αποτελείται το σώμα.  

 ___________________________________________________________________________ 

 Να εξηγήσετε γιατί επιλέξατε τις πιο πάνω γραμμές δεδομένων.    

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Άσκηση 2 

Η πιο κάτω γραφική παράσταση δείχνει τα αποτελέσματα της διερεύνησης του Γιώργου. 

 

Α. Τι διερεύνησε ο Γιώργος; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Β. Ποιους παράγοντες διατήρησε σταθερούς ο Γιώργος, ώστε το πείραμά του να ήταν δίκαιο; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Γ. Να γράψετε το συμπέρασμα που προκύπτει από τη διερεύνηση του Γιώργου. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Άσκηση 3 

Να περιγράψετε ένα πείραμα για να διερευνήσετε κατά πόσον η θερμότητα που απαιτείται για την 
αύξηση της θερμοκρασία ενός σώματος κατά τους ίδιους βαθμούς εξαρτάται από την αρχική θερμο-
κρασία του σώματος. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου (Ελλάδας) 

Σελίδες 117-127 
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Δραστηριότητα 5−1:  Διάδοση της θερμότητας σε διαφορετικά υγρά υλικά 

Υλικά 

− μεταλλικά ποτηράκια και ποτηράκια από πολυστερίνη 
− δοχεία ζέσεως των 500 mL 
− θερμόμετρα 
− χρονόμετρα  
− νερό 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Στα ποτηράκια που έχετε στην ομάδα σας ο/η καθη-
γητής/τριά σας θα ρίξει 60 mL ζεστό νερό. 

2. Στα μεγάλα δοχεία ζέσεως να βάλετε 150 mL κρύου 
νερού από τη βρύση. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Πρόκειται να τοποθετήσετε τα ποτηράκια με το ζεστό νερό που έχετε στη διάθεσή σας στα δοχεία 
ζέσεως που περιέχουν το κρύο νερό. 

Σε ποιο από τα δύο ποτηράκια (μεταλλικό και από πολυστερίνη) πιστεύετε ότι θα μειωθεί πιο γρή-
γορα η θερμοκρασία του ζεστού νερού;  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1. Να τοποθετήσετε τα ποτηράκια με το ζεστό νερό που έχετε στη διάθεσή σας στα δοχεία ζέσεως 
με το κρύο νερό. Να μετράτε και να συμπληρώνετε στις κατάλληλες στήλες του πίνακα που 
ακολουθεί, τις τιμές της θερμοκρασίας του ζεστού νερού κάθε μισό λεπτό.  

 (Προσοχή: Κατά τη διάρκεια του πειράματος να ανακατεύετε διαρκώς το νερό με το θερμόμετρο, 
προσέχοντας να μην αγγίζει στα τοιχώματα του ποτηριού). 
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Πίνακας 6- 1 

Χρόνος 
(λεπτά) 

Μεταλλικό 
ποτηράκι 

Ποτηράκι από 
πολυστερίνη 

 Χρόνος 
(λεπτά) 

Μεταλλικό 
ποτηράκι 

Ποτηράκι από 
πολυστερίνη 

0    4,0   

0,5    4,5   

1,0    5,0   

1,5    5,5   

2,0    6,0   

2,5    6,5   

3,0    7,0   

3,5       

  
2. Ποια είναι η αρχική θερμοκρασία του νερού στα δύο ποτηράκια; 

 Μεταλλικό ποτήρι: ____________ Ποτήρι από πολυστερίνη: _______________ 

3. Ποια είναι η τελική θερμοκρασία του νερού στα δύο ποτηράκια; 

 Μεταλλικό ποτήρι: _____________ Ποτήρι από πολυστερίνη: _______________ 

4. Πόσο άλλαξε η θερμοκρασία του νερού σε κάθε ποτηράκι; 

 Μεταλλικό ποτήρι: _____________ Ποτήρι από πολυστερίνη: _______________ 
 
Ερωτήσεις 

5. Από ποιο ποτηράκι «μεταφέρεται» πιο γρήγορα η θερμότητα από το ζεστό νερό που περιέχει;  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

6. Συμφωνούν τα αποτελέσματα του πειράματος με την πρόβλεψή σας; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

7. Σε ποιο συμπέρασμα οδηγούν τα αποτελέσματα του πιο πάνω πειράματος; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 5−2:   Διάδοση της θερμότητας σε διαφορετικά στερεά υλικά 

Υλικά 

− λύχνος οινοπνεύματος 
− Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας 
− τριπόδι 
− κερί ή άλλο εύτηκτο υλικό  

Πειραματική Διαδικασία 

Η συσκευή αγωγιμότητας αποτελείται από τέσσερεις μεταλλικές λωρίδες (συνήθως από χαλκό 
μπρούντζο, αλουμίνιο και σίδηρο) προσαρμοσμένες σε ξύλινο δακτύλιο. Στο άκρο των λωρίδων που 
εξέχει από το δακτύλιο υπάρχει κοιλότητα για τοποθέτηση κεριού ή άλλου εύτηκτου υλικού. Η πηγή 
θερμότητας τοποθετείται κάτω από τις λωρίδες στο κέντρο του δακτυλίου. 

1. Να τοποθετήσετε τη συσκευή στο τριπόδι, και να βάλετε κερί στις κοιλότητες.  

2. Κάτω από τη συσκευή, στο κέντρο του δακτυλίου, να τοποθετήσετε τον λύχνο Bunsen και να τον 
ανάψετε. 

3. Να παρατηρήσετε σε ποιες κοιλότητες το κερί λιώνει πιο γρήγορα και να σημειώσετε τις παρα-
τηρήσεις σας.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
Από τα πειράματα που κάναμε μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι η θερμοκρασία του νερού στο μεταλλικό 
ποτηράκι μειώνεται πιο γρήγορα σε σχέση με το ποτηράκι από πολυστερίνη.  

Λέμε, δηλαδή, ότι τα μέταλλα άγουν (μεταφέρουν) πιο γρήγορα τη θερμότητα απ’ όσο η πολυστε-
ρίνη.  
Γενικά, τα μέταλλα χαρακτηρίζονται ως καλοί αγωγοί της θερμότητας,  

ενώ η πολυστερίνη ως κακός αγωγός της θερμότητας ή μονωτής. 

Διαπιστώσαμε επίσης ότι σε κάποια στερεά η θερμότητα διαδίδεται διαμέσου τους πιο γρήγορα σε 
σχέση με κάποια άλλα.  

 

Να αναφέρετε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή όπου εφαρμόζονται οι πιο πάνω διαπιστώσεις 
για την αγωγιμότητα των στερεών. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Ερώτηση αξιολόγησης 

1. Αν ακουμπήσετε με το δεξί σας χέρι στο μεταλλικό μέρος μιας καρέκλας 
και, ακολούθως, στο ξύλινο μέρος της καρέκλας, θα αισθανθείτε το με-
ταλλικό μέρος πιο «κρύο» σε σχέση με το ξύλινο. 

α) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αίσθηση του «κρύου» και του 
«ζεστού», για να αποφασίσετε αν ένα υλικό είναι καλός αγωγός της 
θερμότητας ή μονωτής; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

β) Πού νομίζετε ότι οφείλεται η αίσθηση του «κρύου» και του «ζεστού» που νιώθουμε, όταν 
αγγίξουμε στο μεταλλικό και στο ξύλινο μέρος της καρέκλας; 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 
Εργασία για το σπίτι 

 

 

 

 

 

  

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα αποτελέσματα των μετρήσεών της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Να υπολογίσετε τη μείωση της θερμοκρασίας για το νερό στο κάθε μπουκάλι και να συμπληρώ-

σετε τις τιμές στον πιο πάνω πίνακα. 
 

2. Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα της μείωσης της θερμοκρασίας σε σχέση με τον αριθμό των στρω-
μάτων από βαμβάκι. 

Η Γεωργία ισχυρίζεται ότι φορώντας ένα λεπτό βαμβα-
κερό πουλόβερ θα νιώθει αρκετά ζεστά μια κρύα μέρα του 
χειμώνα. Για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον ισχυρι-
σμό της, σχεδίασε μια έρευνα. Χρησιμοποίησε πλαστικά 
μπουκάλια τα οποία περιτύλιξε με διαφορετικό αριθμό 
στρωμάτων από βαμβάκι. Στη συνέχεια έριξε στα μπου-
κάλια ζεστό νερό και μέτρησε τη θερμοκρασία του νερού 
σε κάθε μπουκάλι στην αρχή και ξανά μετά από 5 λεπτά. 

 Πίνακας 5- 1 

Αριθμός στρωμάτων 
 από βαμβάκι 

Αρχική θερμοκρασία 
 νερού (οC) 

Τελική θερμοκρασία 
 νερού (οC) 

Μείωση  
θερμοκρασίας (οC) 

0 80 60  

1 80 69  

2 80 70  

3 80 71  

4 80 72  
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3. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, η Γεωργία κράτησε σταθερά δύο πράγματα, ώστε να έχει ένα 
έγκυρο πείραμα. Ποια είναι αυτά; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε η Γεωργία από την πιο πάνω διερεύνηση; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

5. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται σε μεγέθυνση ένα κομμάτι από 
 βαμβάκι. Γιατί νομίζετε ότι το βαμβάκι είναι μονωτικό υλικό; 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 
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ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 

Πώς επιτυγχάνεται η θέρμανση του αέρα ενός δωματίου με 
τη χρήση ενός καλοριφέρ που είναι τοποθετημένο σε μια 
γωνιά του δωματίου;  

Τα υγρά και τα αέρια συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 
των ρευστών. Σε αυτά τα υλικά, ο μηχανισμός διάδοσης 
της θερμότητας είναι ο ίδιος. Για τον λόγο αυτό, θα μελετή-
σουμε τη διάδοση της θερμότητας στα υγρά και, ακολού-
θως, θα μεταφέρουμε τις γνώσεις μας για να εξηγήσουμε 
τα φαινόμενα που αφορούν στη διάδοση της θερμότητας 
στα αέρια.  

 
Δραστηριότητα 5−3:    Ρευστά: Μονωτές ή αγωγοί; 

1. Γεμίζουμε έναν δοκιμαστικό σωλήνα μέχρι τη μέση με κρύο νερό (από το ψυγείο) και ρίχνουμε 
σε αυτόν ένα παγάκι. Ακολούθως, ανάβουμε τον λύχνο και θερμαίνουμε 
το κάτω μέρος του δοκιμαστικού σωλήνα.  

 Να γράψετε τι παρατηρείτε.  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

2. Επαναλαμβάνουμε την πιο πάνω διαδικασία με τη μόνη διαφορά ότι 
πάνω από το παγάκι ρίχνουμε ένα βαρίδι, ώστε να συγκρατήσουμε το 
παγάκι στον πυθμένα του σωλήνα. Με έναν λύχνο θερμαίνουμε το πάνω 
μέρος του νερού στον σωλήνα μέχρι να βράσει.  

 Να γράψετε τι παρατηρείτε.  

 _______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Συμπέρασμα 
Να εξηγήσετε, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των πιο πάνω πειραμάτων, αν η διάδοση της 
θερμότητας στα υγρά γίνεται με αγωγή, όπως στα στερεά. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 5−4:    Διάδοση θερμότητας με μεταφορά 

Υλικά 

− ποτήρι ζέσεως (800 mL) 
− σωλήνα ορθογώνιου σχήματος 
− υπερμαγγανικό κάλιο 
− παγάκι από χρωματισμένο νερό 
− λύχνος 
− τριπόδι 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να γεμίσετε τον σωλήνα ορθογώνιου σχήματος με νερό. Α-
φού τον στερεώσετε με δύο ορθοστάτες, να ρίξετε λίγες στα-
γόνες ή λίγους κόκκους υπερμαγγανικού καλίου στο ανοικτό 
στόμιο του σωλήνα.  

2. Κάτω από τη μια γωνιά του σωλήνα να ανάψετε τον λύχνο. 
Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Στο άλλο δοχείο να ρίξετε 500 mL νερό. Ακολούθως, να ρίξετε στο νερό  
 το χρωματιστό παγάκι. Τι παρατηρείτε; 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

4. Να ερμηνεύσετε τις παρατηρήσεις σας.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Ερμηνεία θαλάσσιας και απόγειας αύρας 

Πώς δημιουργείται η θαλάσσια αύρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και η απόγεια αύρα κατά τη διάρκεια 
της νύκτας τους καλοκαιρινούς μήνες; 

Την ημέρα το έδαφος θερμαίνεται γρηγορότερα από τη θάλασσα και ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς 
τα πάνω. Τη θέση του παίρνει ψυχρός αέρας που έρχεται από τη θάλασσα. Το φαινόμενο ονομάζεται 
θαλάσσια αύρα ή μπάτης. 
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Θαλάσσια αύρα 

Στην διπλανή εικόνα, με τα κόκκινα βέλη παριστάνεται η 
κυκλοφορία του θερμού αέρα πάνω από το έδαφος και 
με τα γαλάζια του ψυχρού αέρα που κινείται από τη θά-
λασσα προς τη στεριά.  
 

Απόγεια αύρα 

Τη νύχτα το φαινόμενο αντιστρέφεται. Η ξηρά ψύχεται πιο γρήγορα από τη θάλασσα. Ο θερμός 
αέρας πάνω από τη θάλασσα ανεβαίνει και τη θέση του παίρνει ψυχρός αέρας που έρχεται από τη 
στεριά. Το φαινόμενο ονομάζεται απόγεια αύρα.  
 
Στην διπλανή εικόνα, με τα κόκκινα βέλη παριστάνεται η 
κυκλοφορία του θερμού αέρα πάνω από τη θάλασσα και 
με τα γαλάζια του ψυχρού αέρα που κινείται από τη στε-
ριά προς τη θάλασσα. 
 
 
Εργασία για το σπίτι. 

1. Να εξηγήσετε πώς επιτυγχάνεται η θέρμανση του αέρα ενός δωματίου με τη χρήση ενός καλο-
ριφέρ που είναι τοποθετημένο σε μια γωνιά του δωματίου. 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

2. Ντεπόζιτα ζεστού νερού 
 Τα ντεπόζιτα ζεστού νερού που έχουμε στα σπίτια μας,  
 έχουν συνήθως ενσωματωμένο έναν θερμαντήρα. 

 α) Σε ποια από τις δύο θέσεις, Α και Β, που φαίνονται  
  στο διπλανό σχήμα, πρέπει να τοποθετηθεί ο θερμαντήρας, 
  ώστε να ζεσταίνεται ολόκληρη η ποσότητα νερού στο  
  ντεπόζιτο; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

  _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 
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 β) Ποιο πλεονέκτημα θα μας έδινε η τοποθέτηση ενός δεύτερου θερμαντήρα στην άλλη θέση; 
(Να σκεφτείτε πόσο κοστίζει να ζεστάνετε όλη την ποσότητα του νερού στο ντεπόζιτο). 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 

3. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η θερμοκρασία του νερού σε ένα ενυδρείο πρέπει να διατηρείται 
σταθερή. Στην Εικόνα φαίνεται ένα ενυδρείο και ένας θερμαντήρας.  

 

 Σε ποια θέση από τις Α, Β και Γ θα πρέπει να τοποθετηθεί ο θερμαντήρας, ώστε να διατηρείται 
σταθερή η θερμοκρασία του νερού σε ολόκληρο το ενυδρείο; Να εξηγήσετε τη σκέψη σας. 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 

Δραστηριότητα 5−5:    Γιατί οι πυροσβέστες φορούν ανοιχτόχρωμες στολές; 

Υλικά 

− 2 θερμόμετρα 
− λαμπτήρας πυράκτωσης 
− χάρακας 
− ρούχα χρώματος μαύρου και άσπρου  

Πειραματική Διαδικασία 

1. Να περιτυλίξετε σφικτά με ρούχο δύο θερμόμετρα, το 
ένα με ρούχο χρώματος μαύρου και το άλλο με ρούχο 
χρώματος άσπρου.  

2. Να τοποθετήσετε τα δύο θερμόμετρα σε ορθοστάτη, όπως δείχνει το προηγούμενο σχήμα. 

3. Με σβησμένη τη λάμπα, η αρχική ένδειξη των δύο θερμομέτρων είναι:  

Πίνακας 5- 2 

Χρώμα επιφάνειας Αρχική τιμή θερμοκρασίας Τελική τιμή θερμοκρασίας 

Μαύρο   

Άσπρο   

 
4. Να ανάψετε τη λάμπα και να περιμένετε 5 λεπτά. Να σημειώσετε την τελική ένδειξη των δύο 

θερμομέτρων στον πιο κάτω πίνακα. 

5. Πόσο άλλαξε η θερμοκρασία στα δύο θερμόμετρα μετά το άναμμα της λάμπας; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

6. Να εξηγήσετε γιατί τα δύο θερμόμετρα δεν είναι δυνατό να ζεστάθηκαν (α) με αγωγή ή (β) με 
μεταφορά. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

7. Να επαναλάβετε το πείραμα, αλλά τώρα να κρατήσετε ένα τετράδιο μεταξύ των θερμομέτρων 
και της λάμπας. Τι παρατηρείτε; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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8. Να εξηγήσετε, πού, κατά την άποψή σας, οφείλονται οι αλλαγές στη θερμοκρασία των θερμομέ-
τρων. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

9. Ποιο από τα δύο θερμόμετρα ζεστάθηκε πιο γρήγορα; 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

10. Ποιο από τα δύο χρώματα απορροφά περισσότερο την ακτινοβολία; 

 ___________________________________________________________________________ 

11. Να εξηγήσετε ποιο είναι το κατάλληλο χρώμα για τη στολή των πυροσβεστών σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του πιο πάνω πειράματος. 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

12. Να εξηγήσετε γιατί τα σίδερα που χρησιμοποιούνται για το σιδέρωμα των ρούχων έχουν συνή-
θως χρώμα ασημί (αργυρό) ή κιτρινωπό.  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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Άσκηση  

 

 

 

 

 

 

  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

2. Για ποιο λόγο οι γυάλινες επιφάνειες είναι επαργυρωμένες; 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

3. Γιατί υπάρχει κενό ανάμεσα στα γυάλινα τοιχώματα; 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

4. Γιατί το πώμα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό; 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

5. Γιατί χρειάζεται η πολυστερίνη;  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου  

Κεφάλαιο 8 Σελίδες 156-165 
 
 
 

Στην εικόνα βλέπετε ένα θερμός (το θερμός είναι δο-
χείο που βάζουμε ζεστό ή κρύο νερό, όταν θέλουμε 
να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα). Στην Εικόνα φαίνονται αναλυτικά 
τα διάφορα μέρη του θερμός. 

1. Γιατί τα τοιχώματα του θερμός είναι φτιαγμένα 
από γυαλί; 

 ______________________________________ 
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