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Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο 
Σελίδες  Βιβλίου 

Θεωρίας 

Ενέργεια Βιβλίο Β΄τάξης 

 

Ενέργεια και διάφορες μορφές ενέργειας από την καθημερινή ζωή 

Σύνδεση Ενέργειας με κίνηση και αλληλεπιδράσεις 

Κινητική Ενέργεια 

Μεταβολές της Κινητικής κατάστασης ενός σώματος 

Δράση μιας δύναμης σε ένα σώμα με την αλλαγή της κινητικής ενέργειας του 

σώματος 

Έργο δύναμης 

Θετικό και αρνητικό έργο μιας δύναμη που δρα στη διεύθυνση της 

μετατόπισης 

Σύνδεση Κινητικής Ενέργειας –Έργου 

Ορισμός Βαρυτικής Δυναμικής Ενέργειας και μεταβολές Βαρυτικής 

Δυναμικής ενέργειας 

Σελ 88-91 (όχι δύναμη 

πλάγια σε σχέση με τη 

μετατόπιση) 

Σελ 92-96 

Σελ. 100-103 (όχι πηγές 

ενέργειας) 

 

Στατικός Ηλεκτρισμός Βιβλίο Γ΄Τάξης 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων στις οποίες ασκούνται δυνάμεις μεταξύ 

ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων  

Ηλεκτρικό Φορτίο  

Δομή του ατόμου (περιοχές που βρίσκονται τα υποατομικά σωματίδια και το 

είδος του ηλεκτρικού φορτίου που έχουν) 

Κβάντωση Ηλεκτρικού Φορτίου 

Ηλεκτρικά ουδέτερο και Ηλεκτρικά φορτισμένο άτομο 

Ερμηνεία Ηλεκτρικής Φόρτισης  

Ελκτικές και Απωστικές Ηλεκτρικές Δυνάμεις 

Εξήγηση Φόρτισης με Τριβή, με Επαφή και με Επαγωγή (από απόσταση) 

Ορισμός Αγωγού και Μονωτή και παραδείγματα 

Νόμος Coulomb  

Εφαρμογές στατικού ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή 

Σελ 11-25 (Εκτός 

περιγραφή ηλεκτρικού 

πεδίου) 

Δυναμικός Ηλεκτρισμός Βιβλίο Γ΄τάξης 

 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών 

Ηλεκτρικό ρεύμα  

Φορά ηλεκτρικού ρεύματος (πραγματική και συμβατική) 

Ορισμός ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και μονάδα μέτρησής της 

Ορισμός ηλεκτρικό κύκλωμα (κλειστό και ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα) 

Συνιστώσες ηλεκτρικού κυκλώματος και συμβολισμός τους (αγωγοί, 

μπαταρίες, λαμπτήρες, διακόπτης κ.α) – Σχεδιασμός διαγράμματος 

ηλεκτρικού κυκλώματος 

Αμπερόμετρο (Ορθός τρόπος σύνδεσης) 

Σελ. 35-48 (Εκτός 

Παράγοντες από τους 

οποίους εξαρτάται η 

αντίσταση ενός 

αγωγού) 

Σελ. 52- 56 (όχι 

υπολογισμός 

ισοδύναμης 

αντίστασης) 



Ρόλος μπαταρίας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα 

Μονάδα μέτρησης της τάσης 

Βολτόμετρο (Ορθός τρόπος σύνδεσης) 

Σύνδεση μπαταριών σε σειρά ή παράλληλα και αποτελέσματα αυτής της 

συνδεσμολογίας 

Ορισμός αντίστασης αγωγού και μονάδα μέτρησή της 

Νόμος Ohm 

Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης 

Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά ή παράλληλα 

Κανόνες που διέπουν την τάση και την ένταση σε κυκλώματα που έχουν 

συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο συνδεσμολογιών 

 

Μοριακή Δομή –Θερμότητα - Θερμοκρασία Βιβλίο Β΄τάξης 

 

Κίνηση των μορίων σε στερεά, υγρά και αέρια (κίνηση, θέσεις και 

αποστάσεις των σωματιδίων, δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων στις τρεις 

καταστάσεις της ύλης) 

Ερμηνεία με βάση τη μοριακή δομή της ύλης των ιδιοτήτων των τριών 

καταστάσεων της ύλης (ρευστότητα, συμπιεστότητα, σχήμα, όγκος) 

Διατήρηση της μάζα κατά τη μετατροπή μιας κατάστασης ύλης σε μια άλλη 

Διάχυση μιας ουσίας στα αέρια και τα υγρά 

Θερμοκρασία και μονάδα μέτρησής της 

Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας  

Θερμική επαφή  και θερμική ισορροπία 

Θερμότητα και διάκρισή της από τη θερμοκρασία 

Μονάδες μέτρησης θερμότητας 

Εξάρτηση της μεταβολής της θερμοκρασίας ενός σώματος από τη μάζα του 

σώματος, την ποσότητα θερμότητας που μεταφέρεται από ή προς το σώμα και 

από το είδος του υλικού του σώματος 

Εφαρμογές θερμιδομετρικής σχέσης (Q=mcΔθ) 

 

Σελ. 117-119 (εκτός 

κλίμακα Φαρενάιτ και 

Κέλβιν) 

Σελ. 121-128 ( Εκτός 

Δυνάμεις μεταξύ 

μορίων και εσωτερική 

ενέργεια σώματος) 

 

Σημειώσεις:  

• Να μελετήσετε καλά τις σημειώσεις του τετραδίου σας, καθώς και όλα τα φύλλα εργασίας 

που δόθηκαν από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας, όπως και όλες τις ασκήσεις που 

λύθηκαν στην τάξη. 

• Στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας πένα, μολύβι, χάρακα (ή γεωμετρικά όργανα) και μη 

προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή.   

Οι διδάσκοντες: 

Μόδεστος Λεβέντης, Β.Δ. 

Ειρήνη Καραΐσκου Δεσπότη 

Μαρία Χριστοφόρου 


