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Γνγαζηενηαθέξ  Αζθήζεηξ  Λοθείςκ  2020_2021 
 
 
 

Α’  Β΄ Γ’ Λςκείος                                           Σσολικό έτορ 2020-2021  
Ππάξη 43/3-9-2020 του Δ.Σ. του ΙΕΠ 

 

         ΦΤΙΚΗ   

 
Α’ Σάνη (ημεοήζιξρ)  

 

1. Γκςνημία με ημ ενγαζηήνημ-Μεηνήζεηξ, επελενγαζία δεδμμέκςκ (Από ημκ 

ενγαζηενηαθό μδεγό: αβεβαηόηεηα (ζθάιμα) μέηνεζεξ (ζει. 31-33), ζεμακηηθά ρεθία 

ζηνμγγοιμπμίεζε (ζει. 33-35), γναθηθέξ παναζηάζεηξ με όια ηα παναδείγμαηα (ζει. 

35-40).  

2. Μέηνεζε Μήθμοξ, Χνόκμο, Μάδαξ θαη Δύκαμεξ.  

3. Μειέηε ηεξ εοζύγναμμεξ μμαιά επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ (Γνγαζηενηαθόξ Οδεγόξ 

Φοζηθήξ ζει.44-48).  

4. Μειέηε θαη έιεγπμξ ηεξ δηαηήνεζεξ ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ζηεκ ειεύζενε 

πηώζε ζώμαημξ (Γνγαζηενηαθόξ Οδεγόξ Φοζηθήξ ζει.80-82).  
 

 

Β’ Σάνη Γεμικήπ Παιδείαπ (ημεοήζιξρ)  

 

Δναζηενηόηεηεξ  

1. Οη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ κα πεηναμαηηζημύκ ζημ θαηκόμεκμ ηεξ 

ειεθηνμμαγκεηηθήξ επαγςγήξ με πεκίμ θαη μαγκήηε θαη κα επηδεηπζεί ε γεκκήηνηα 

ημο ενγαζηενίμο (Δναζηενηόηεηα).  

2. Οη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ κα εμπιαθμύκ ζε πεηνάμαηα εθηνμπήξ μαγκεηηθήξ 

βειόκαξ ιόγς ειεθηνηθμύ νεύμαημξ θαη κα θαηαζθεοάζμοκ ειεθηνμμαγκήηε.  

3. Να γίκεη ελμηθείςζε ηςκ μαζεηώκ θαη μαζεηνηώκ με ηε πνήζε ηςκ πμιύμεηνςκ 

(πνήζε ςξ αμπενόμεηνα θαη βμιηόμεηνα).  

4. Κακόκεξ ημο Kirchhoff: Nα γίκεη πεηναμαηηθή επαιήζεοζε ηςκ θακόκςκ, όπςξ 

πενηγνάθμκηαη ζημ βηβιίμ (εηθόκα 2.3-15 θαη 2.3-19).  

5. Οη μαζεηέξ ζα θαηαζθεοάζμοκ θαηάιιειμ ειεθηνηθό θύθιςμα γηα κα 

δηαπηζηώζμοκ ηε δηαθμνά ιαμπηήνα πονάθηςζεξ θαη LED.  

6. Πεηνάμαηα επίδεηλεξ ζηα θαηκόμεκα ηεξ ακάθιαζεξ θαη ηεξ δηάζιαζεξ.  

7. Παναηήνεζε ζοκεπώκ-γναμμηθώκ θαζμάηςκ.  

 
Γνγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ  

1. Γκενγεηαθή μειέηε ηςκ ζημηπείςκ απιμύ ειεθηνηθμύ θοθιώμαημξ με πεγή θαη 

ςμηθό θαηακαιςηή (εθηόξ ημο θηκεηήνα)(Γνγαζηενηαθόξ μδεγόξ ζει.13).  

2. Μειέηε ηεξ παναθηενηζηηθήξ θαμπύιεξ ειεθηνηθήξ πεγήξ θαη ςμηθμύ 

θαηακαιςηή (εθηόξ ηεξ θνοζηαιιμδηόδμο)  

3. Παναηήνεζε ζοκεπώκ-γναμμηθώκ θαζμάηςκ.  
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Βίκηεμ πεηναμάηςκ  

ύκδεζε ακηηζηάζεςκ ζε ζεηνά θαη πανάιιεια, αιιά θαη βίκηεμ με δηαθμπή θαη 

βναποθύθιςμα ζημ ειεθηνηθό θύθιςμα  

 
Β’ Σάνη Ποξζαμαηξλιζμξύ (ημεοήζιξρ, εζπεοιμξύ, μξρζικξύ, καλλιηεςμικξύ, 

εκκληζιαζηικξύ)  

1. Δηαηήνεζε μπμηαδήπμηε ηεξ μνμήξ ζε μία έθνελε.  

2. Γμωοιμία με ηξμ παλμξγοάθξ.  

3. Να πανμοζηαζημύκ μη κόμμη ηςκ αενίςκ θαη ε θαηαζηαηηθή ελίζςζε, ζοκμπηηθά με 

ηε πνήζε ημο εηθμκηθμύ ενγαζηενίμο ΓΠ ή με ηε πνήζε ημο ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ 

Γνγαζηενηαθμύ Οδεγμύ ηεξ Β' Σάλεξ ΓΓΛ Θεηηθήξ Καηεύζοκζεξ, ζει. 15.  

 
 
 

Γ ’ Σάνη  Ποξζαμαηξλιζμξύ (ημεοήζιξρ) 
 
 

Μαγμηηικό Πεδίξ – Γπαγωγή - Γμαλλαζζόμεμη Σάζη 

 

ποξζξμξιώζειπ: 

Γηα ημ μαγκεηηθό πεδίμ: Μαγκήηεξ θαη ειεθηνμμαγκήηεξ  

Μαγκεηηθό πεδίμ νεομαημθόνςκ αγςγώκ  

Γηα ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή δύκαμε θαη ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή επαγςγή: Δύκαμε 

Laplace 

Γεκκήηνηα  Γκαιιαζζόμεκεξ Σάζεξ 

 

Βίμηεξ Πειοαμάηωμ:  

Πεηναμαηηθή πανμοζίαζε ηεξ Δύκαμεξ Laplace  

 

Γογαζηηοιακή Άζκηζη 

Μέηνεζε άγκςζηεξ ζοπκόηεηαξ εκαιιαζζόμεκεξ ηάζεξ ζημκ παιμμγνάθμ. 

 
 

Κοξύζειπ 
 
ποξζξμξιώζειπ: 

Γνγαζηήνημ ηςκ ζογθνμύζεςκ 

Κνμύζεηξ ζςμάηςκ 

Γιαζηηθή θνμύζε με ημ Interactive Physics 

 

Βίμηεξ Πειοαμάηωμ:  

Σμ βίκηεμ πιαζηηθώκ θνμύζεςκ 
 

Γογαζηηοιακή Άζκηζη 

Μειέηε ηεξ ειαζηηθήξ θαη με ειαζηηθήξ θνμύζεξ 
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Μηςαμικέπ Σαλαμηώζειπ 

 

Ποξζξμξιώζειπ 

Απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε θαη δηαγνάμμαηα με πνμζμμμίςζε  

Σαιακηώζεηξ με απόζβεζε: Γνγαζηήνημ εθθνεμμύξ 

Μάδεξ θαη ειαηήνηα 

Φζίκμοζεξ ηαιακηώζεηξ: Πνμζμμμίςζε αμείςηεξ ηαιάκηςζεξ ζε ειαηήνημ με 

δηαγνάμμαηα. Πνμζμμμίςζε θζίκμοζαξ μεπακηθήξ ηαιάκηςζεξ  

Πνμζμμμίςζε ελακαγθαζμέκεξ ηαιάκηςζεξ  

ύκζεζε ηαιακηώζεςκ  
 
Βίντεο Πειπαμάτων 

Πανμοζίαζε πεηνάμαημξ γηα ηεκ απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ηε πνήζε ημο MultiLog 
 
 
 

Ρερζηά  ζε Κίμηζη 

 

Ποξζξμξιώζειπ 

Ρμήξ ογνμύ 

Μακόμεηνμ θαη οδνμζηαηηθή πίεζε 

Ανπή ημο Pascal  

Πείναμα ημο Torricelli 

οκδοαζηηθή 

 

 

Μηςαμική ηξρ ηεοεξύ ώμαηξπ 

 

ποξζξμξιώζειπ  

Ρμπή δύκαμεξ 

Ιζμννμπία ηςκ νμπώκ 

Ρμπή ζηνέρεξ 

Ρμπή αδνάκεηαξ 

Ένγμ θαηά ηε αηνμθηθή θίκεζε  

 
Βίμηεξ Πειοαμάηωμ 

Βίκηεμ μέηνεζεξ νμπήξ αδνάκεηαξ θοιίκδνμο 

θαη ηε μέηνεζε ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ θοιίκδνμο (με ηε πνήζε θεθιημέκμο επηπέδμο 

πμιιαπιώκ πνήζεςκ θαη θςημποιώκ)  
 
Γογαζηηοιακή Άζκηζη 

 

1.Πνμζδημνηζμόξ ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιηέηαη ζε πιάγημ επίπεδμ, 

ζει. 29 

2. Έιεγπμξ (επηβεβαίςζε) ηεξ ανπήξ δηαηήνεζεξ ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ με 

ακαθύθιςζε (Να δμζεί έμθαζε ζηεκ θαηακόεζε ηεξ δηαθμνάξ μεηαλύ θύιηζεξ θαη 

μιίζζεζεξ μηαξ ζθαίναξ 
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       ΥΗΜΓΙΑ  
 

Α’ Σάνη (ημεοήζιξρ)  
 

Γνγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ  

1. Υαοακηηοιζηικέπ ςημικέπ αμηιδοάζειπ.  

2. Υημικέπ αμηιδοάζειπ και πξιξηική αμίςμερζη ιόμηωμ.  

3. Πείναμα επίδεηλεξ: Πνμζδημνηζμόξ ηεξ ζπεηηθήξ μμνηαθήξ μάδαξ αενίμο με 

δύγηζε μνηζμέκμο όγθμο αενίμο.  

4. Παναζθεοή δηαιύμαημξ μνηζμέκεξ ζογθέκηνςζεξ – αναίςζε δηαιομάηςκ.  
 

Δναζηενηόηεηεξ  

1. Οη μαζεηέξ ζε μμάδεξ κα ηαληκμμήζμοκ πεμηθέξ εκώζεηξ με βάζε ηε δηάιοζε ημοξ 

ζημ κενό θαη ηε μέηνεζε ηεξ αγςγημόηεηαξ ηςκ δηαιομάηςκ πμο πνμθύπημοκ. 

Πνμηείκεηαη κα πνεζημμπμηεζμύκ ηα οιηθά: δάπανε, αιάηη, απμθναθηηθό 

απμπεηεύζεςκ, μηκόπκεομα, κενό βνύζεξ, απμζηαγμέκμ κενό.  
2. Οη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ δογίδμοκ πεμηθέξ μοζίεξ (ζηενεέξ θαη ογνέξ), μ/ε 

εθπαηδεοηηθόξ εηζάγεη ηεκ έκκμηα ημο mol θαη μεηά μη μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ 

οπμιμγίδμοκ ημκ ανηζμό ηςκ ζςμαηηδίςκ ζηηξ πμζόηεηεξ πμο έπμοκ δογίζεη.  
Βίκηεμ πεηναμάηςκ  

1. Φρζικέπ ιδιόηηηεπ αλκαλίωμ.  

2. Αμηιδοάζειπ αλκαλίωμ με ηξ μεοό.  

 

Β’ Σάνη (ημεοήζιξρ)  
Γνγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ  

1. Παοαζκερή αιθαμόληπ (απόζηανη αλκξξλξύςξρ πξηξύ).  

2. Ονείδωζη αιθαμόληπ.  

3. Ο όνιμξπ ςαοακηήοαπ ηωμ καοβξνρλικώμ ξνέωμ.  

4. Παοαζκερή ζαπξρμιξύ.  

 

Δναζηενηόηεηεξ  

1. Οη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ ζε μμάδεξ μειεημύκ ηε δηαιοηόηεηα ζημ κενό θαη ζηε 

βεκδίκε μνγακηθώκ εκώζεςκ. Γκδεηθηηθέξ μνγακηθέξ εκώζεηξ πμο μπμνμύκ κα 

πνεζημμπμηεζμύκ: ελάκημ, παναθίκε, ε αηζακόιε, 1-βμοηακόιε, θάπμημ έιαημ, 

βμύηονμ, ζαπμύκη, θάπμημ απμννοπακηηθό.  

 
Β’ Σάνη (εζπεοιμξύ, εκκληζιαζηικξύ)  

Γνγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ  

1. Παναζθεοή αηζακόιεξ (απόζηαλε αιθμμιμύπμο πμημύ).  

2. Ονείδωζη αιθαμόληπ.  

3. Ο όνιμξπ ςαοακηήοαπ ηωμ καοβξνρλικώμ ξνέωμ.  

4. Παοαζκερή ζαπξρμιξύ.  
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Γ’ Σάνη Υημεία Ποξζαμαηξλιζμξύ 

 

 
Πειοαμαηικέπ Δοαζηηοιόηηηεπ 

 

1.Να γίκμοκ ηα πεηνάμαηα ηεξ δηάιοζεξ ΝΗ4Ν03 θαη CaCI2 

2. Πεηναμαηηθή πμημηηθή μειέηε ηεξ επίδναζεξ ηεξ επηθάκεηαξ ζηενεμύ ζηεκ 

ηαπύηεηα ηεξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ 

3. Πεηναμαηηθή μειέηε παναγόκηςκ πμο επενεάδμοκ ηεκ ηαπύηεηα ηεξ ακηίδναζεξ: 

Ακηίδναζε παναγςγήξ C 02 θαηά ηε δηάιοζε ζε κενό ακαβνάδμκημξ δηζθίμο 

4. Μέηνεζε ηεξ ηημήξ ημο pH οδνμπιςνηθμύ μλέμξ πνηκ θαη μεηά ηεκ αναίςζε αοημύ 

με εκκεαπιάζημ όγθμ κενμύ 

5. Παναζθεοή νοζμηζηηθώκ δηαιομάηςκ • με ακάμηλε ηςκ ζοζηαηηθώκ ημοξ • με 

μενηθή ελμοδεηένςζε αζζεκμύξ μλέμξ (CH3COOH) από ηζπονή βάζε  

Μειέηε νοζμηζηηθώκ δηαιομάηςκ •αναίςζε νοζμηζηηθμύ δηαιύμαημξ θαη ζύγθνηζε 

ανπηθήξ θαη ηειηθήξ ηημήξ pH. •πνμζζήθε μηθνήξ πμζόηεηαξ ηζπονμύ μλέμξ ή βάζεξ 

θαη ζύγθνηζε ανπηθήξ θαη ηειηθήξ ηημήξ pH. 

6. μγθμμέηνεζεξ ελμοδεηένςζεξ: Πνμζδημνηζμόξ ηεξ πενηεθηηθόηεηαξ ημο λοδημύ 

ζε μληθό μλύ. Πνόηοπμ δηάιομα: Ο,1Μ NaOH. Δείθηεξ: θαηκμιμθζαιεΐκε. ■  

Να δμζεί έμθαζε ζηεκ ενμεκεία ηςκ θαμπύιώκ μγθμμέηνεζεξ (μλομεηνία / 

αιθαιημεηνία θαη αζζεκήξ/ηζπονόξ ειεθηνμιύηεξ ςξ άγκςζημ δηάιομα). 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 
Α’ Σάνη (ημεοήζιξρ)  

1. Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε θοηηάνςκ-ηζηώκ (Παναηήνεζε μόκημςκ 

παναζθεοαζμάηςκ- ελμηθείςζε με ηεκ πνήζε ημο μηθνμζθμπίμο).  

2. Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε θοηηάνςκ αίμαημξ. (Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε 

μόκημμο παναζθεοάζμαημξ).  

3. Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε ημμήξ ακζνώπηκμο κεύνμο ζηεκ μπμία δηαθνίκεηαη ε 

ιεοθή μοζία θαη ημμήξ ακζνώπηκμο εγθεθαιηθμύ θιμημύ ζηεκ μπμία δηαθνίκεηαη ε 

θαηά μοζία. (Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημςκ παναζθεοαζμάηςκ).  

4. Παναηήνεζε ημμήξ όνπεςξ θαη ςμζήθεξ (Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημςκ 

παναζθεοαζμάηςκ, πνόθεηηαη γηα ηεκ άζθεζε 13 ημο ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ).  

5. Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε ζπενμαημδςανίςκ, ςανίμο ζειαζηηθμύ - γάηαξ, 

ςμζειαθίμο ζειαζηηθμύ-γάηαξ. (Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημςκ 

παναζθεοαζμάηςκ).  

 
 
 Β’ Τάξη (ημεπήσιος)  

 1. Μειέηε ηεξ αημμζθαηνηθήξ νύπακζεξ (πανμοζία ζςμαηηδίςκ)(πνόθεηηαη γηα ηεκ 

3ε άζθεζε ημο ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ).  

2. Γπηπηώζεηξ νοπακηώκ ζηε δςή ηςκ θοηηάνςκ (πνόθεηηαη γηα ηεκ 6ε άζθεζε ημο 

ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ).  

 
  
Β’ Τάξη (εσπεπινού) 

1. Γπηπηώζεηξ νοπακηώκ ζηε δςή ηςκ θοηηάνςκ (πνόθεηηαη γηα ηεκ 6ε άζθεζε ημο 

ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ).  
 
 
Γ ’ Τάξη (ημεπήσιος) 

 

ενγαζηενηαθή άζθεζε  

1.«Μίηςζε ζε θύηηανα αθνμνηδώκ θνεμμοδημύ»   

Πνμηείκεηαη ε παναθμιμύζεζε βηκηεμζθμπεμέκμο πεηνάμαημξ «Μίηςζε ζε θοηηθά 

θύηηανα»  

2.παναηήνεζε ημο ακηίζημηπμο μόκημμο παναζθεοάζμαημξ «Φάζεηξ μίηςζεξ θοηηθμύ 

μνγακηζμμύ» με πνήζε ημο μηθνμζθμπίμο.  

Πνμηείκεηαη ε ζογθνηηηθή μειέηε ηςκ δύμ ηύπςκ θοηηανηθήξ δηαίνεζεξ, μέζς ημο 

μαζεζηαθμύ ακηηθεημέκμο: Μίηςζε- Μείςζε  

3. Γνγαζηενηαθή παναγςγή γηαμονηημύ & Η ακάπηολε δομμμοθήηςκ ζηε μαγηά 


