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Εξεταστέα ύλη Φυσικής Β΄ γυμνασίου                                                           
 
ΒΙΒΛΙΟ: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ Γυμνασίου 

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ    

Αντικείμενο και χρησιμότητα της Φυσικής       

Φυσικά μεγέθη          

Τα τρία θεμελιώδη μεγέθη (μάζα, μήκος, χρόνος).  

Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα) 

Μέτρηση της τιμής ενός μεγέθους, κατάλληλα όργανα, μονάδες μέτρησης 

Μονάδες μέτρησης βασικών μεγεθών , υποδιαιρέσεις και πολλαπλάσια τους. 

(Σελίδες 9-20) 

Σελ.9-10 

Σελ. 11-13  

 

 

Σελ. 14-20 

 

 

2. ΚΙΝΗΣΕΙΣ       

Τα μεγέθη που χρειάζονται για την περιγραφή της κίνησης ενός σώματος 

 Χρονική στιγμή, θέση (σημείο/ σύστημα αναφοράς), χρονικό διάστημα,  

διανυόμενη απόσταση, μετατόπιση. 

Μονόμετρα – Διανυσματικά φυσικά μεγέθη 

Γραφική αναπαράσταση του διανύσματος της μετατόπισης   

 Είδη κίνησης ανάλογα με το είδος της τροχιάς      

Μέση διανυσματική ταχύτητα      

 Μέση αριθμητική ταχύτητα        

 Μονάδες μέτρησης της ταχύτητας       

 Διάκριση μέσης διανυσματικής και στιγμιαίας ταχύτητας     

 Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση      

Σχέση ταχύτητας, μετατόπισης και χρόνου στην Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση 

 Οργάνωση δεδομένων – πίνακας τιμών,  

Κατασκευή γραφικών παραστάσεων θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου  

από πίνακες τιμών        

Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου 

Φυσική σημασία της κλίσης της ευθείας στη γραφική παράσταση  

θέσης – χρόνου, 

Φυσική σημασία του εμβαδού στη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου 

Εφαρμογές και ποσοτικά προβλήματα κίνησης με σταθερή ταχύτητα   

Κινήσεις με μεταβαλλόμενη ταχύτητα  

Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή κινήσεων με μεταβαλλόμενη  

ταχύτητα    

Η έννοια της επιτάχυνσης 

Σχέση υπολογισμού της μέσης επιτάχυνσης,  

Μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης 

 

 

 

 

 

 

(Σελίδες 23-41) 
Σελ.24-27 

 

 

 

Σελ. 26  

Σελ.27  

Σελ.28  
Σελ.31-32  

 

Σελ.29  

Σελ.29  

Σελ.30-32  

 

Σελ.33  

Σελ.33-34  

 

 

Σελ.34-35  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ.36 -41 



 

3. ΔΥΝΑΜΕΙΣ        

Έννοια της δύναμης         

 Αποτελέσματα άσκησης δύναμης- Μεταβολή ταχύτητας, παραμόρφωση 

Μονάδα μέτρησης δύναμης 

  Η δύναμη ως διάνυσμα          

Αποτελέσματα της άσκησης δυνάμεων: μόνιμη και ελαστική παραμόρφωση 

σωμάτων όταν ασκηθεί δύναμη σε αυτά.   

Παραμόρφωση ελατηρίου. Νόμος του Hooke     

 Μέτρηση δύναμης - Δυναμόμετρο 

Σύνθεση δύο δυνάμεων – Συνισταμένη δύναμη       

 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση      

 Αλληλεπίδραση σωμάτων, εμφάνιση ή άσκηση δυνάμεων ανά ζεύγη μεταξύ  

σωμάτων που αλληλεπιδρούν       

 Η δύναμη του βάρους        

 Διάκριση μάζας από το βάρος  

Κάθετη αντίδραση και Τριβή, αντίσταση του αέρα 

 

 

(Σελίδες 43-63) 
Σελ.43-45   

 

 

 

Σελ.45-46  

 

 

Σελ. 46 

 
 Σελ.49-51  

Σελ. 52  

Σελ.45  

Σελ.44-45  

 

 

Σελ.47-48 

 

1. Σημείωση:                                                                                                                                                                            
Να μελετήσετε καλά τις σημειώσεις του τετραδίου σας, όλα τα φύλλα εργασίας που 
δόθηκαν απ’ τον καθηγητή σας και όλες τις ασκήσεις που λύθηκαν στην τάξη.    

                                                                                                                                                      
2. Σημείωση:  

 Στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας: 
 πέννα, μολύβι, χάρακα, γεωμετρικά όργανα και απλή υπολογιστική μηχανή. 
 

3. Να φυλάξετε το κόκκινο βιβλίο φυσικής, θα το χρειαστείτε στην Γ΄ τάξη. 
 

 

 

Καθηγητές: Μόδεστος Λεβέντης  Β.Δ.  

                                   Ειρήνη Καραΐσκου Δεσπότη 

                 Μαρία Χριστοφόρου  

                                     
 
 


