
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα:  Επισημάνσεις επί των οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Γ΄ 
ΓΕΛ 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μετά και από ερωτήματα που τέθηκαν, προωθώ κάποιες επισημάνσεις επί των οδηγιών, 

για τη Φυσική Γ΄ τάξης, από το ΙΕΠ. 

Α)  Στη σελίδα 45 αφαιρείται το πρόβλημα 4.59. 

 

Β) Στη σελίδα 48:  Στα κύματα είναι εκτός οι ασκήσεις και τα προβλήματα με πηγές οι 

οποίες δεν είναι σύγχρονες όπως το πρόβλημα 2.52 και  με σημεία τα οποία έχουν ενδιάμεσο 

πλάτος όπως το πρόβλημα 2.46, όσον αφορά την εύρεση της τιμής του πλάτους και της 

περιόδου.  Ενδιαφέρει όμως να γνωρίζουν οι μαθητές ότι υπάρχουν σημεία ενδιάμεσου 

πλάτους. Γενικά, το κεφάλαιο των κυμάτων δεν εισάγεται με σκοπό να ασχοληθούν οι 

μαθητές με περίπλοκους μαθηματικούς χειρισμούς. Δεν υπάρχουν επίσης ασκήσεις με 

τρέχοντα κύματα τα οποία έχουν αρχική φάση.  

Για τα στάσιμα κύματα συνιστάται η εκτέλεση του πειράματος «Μελέτη στάσιμων ηχητικών 

κυμάτων σε σωλήνα και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα», όπως αυτό 

περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό, ή άλλου εναλλακτικού πειράματος. 

 

Γ) Στη σελίδα 51 αφαιρείται η ερώτηση 4.20. 

Δ) Στη σελίδα 52 στις ασκήσεις προστίθενται και εκείνες της αυτεπαγωγής από 5.54 έως 

5.57. 

 
 
Ηράκλειο, 10/11/2022 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/2891 

 
Προς:  τα ΓΕΛ επιστημονικής μου ευθύνης 
  
Κοιν.  1) Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

2) Δ /νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου 
3) Δ /νση Δ/θμιας Εκπ/σης  Ρεθύμνου 
4) Δ /νση Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων 
5) ΠΔΕ Κρήτης 
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Ε) Η τελευταία πρόταση της σελίδας 52 αντικαθίσταται το αντίστοιχο κείμενο με το 

παρακάτω:   «Στη σελίδα 186 και στο σχήμα 5.4 εμφανίζεται σχηματικά η αντίσταση R2 και 

όχι η  R1 και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρανόηση.» 

ΣΤ) Στο τυπολόγιο, στη σελίδα 70, στον τύπο της στιγμιαίας ισχύος εμφανίζεται Ι αντί του 

σωστού i.  

 

Z)  Στις ταλαντώσεις εξαιρούνται  ερωτήματα με αρχική φάση διάφορη του 0 και π/2 

στις εξισώσεις κίνησης. Να μη δίνονται δηλαδή οι εξισώσεις κίνησης με αρχική φάση 

διάφορη του 0 και του π/2 σε ερωτήματα ασκήσεων και προβλημάτων. Οι μαθητές/τριες 

όμως θα πρέπει να γνωρίζουν την έννοια αρχική φάση. Για παράδειγμα η ερώτηση 1.7 στην 

οποία η αρχική φάση είναι 3π/2 ή και ερωτήσεις με αρχική φάση π δεν είναι εκτός ύλης 

αρκεί να μη δίνονται ή να μη ζητούνται οι εξισώσεις κίνησης σε ασκήσεις και προβλήματα. 

Η άσκηση 1.39 είναι εντός ύλης και αποτελεί το όριο για πιθανές ερωτήσεις. 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 

Αθηνά Γκινούδη 

 


