
Αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ

• μια ετήσια συνδρομή για 

το ψηφιακό πακέτο του 

καθηγητή

• ένα αντίτυπο του βιβλίου 

για το σχολικό έτος 

2019/2020

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα 7

Φυσική
γυμνασίουB‘

Κάντε τους μαθητές σας  
να αγαπήσουν τη Φυσική!
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Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το διδακτικό πακέτο  

Φυσική Β' Γυμνασίου από την Klett-National Geographic. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας 

πρωτοποριακής σύμπραξης όπου καθηγητές Φυσικών Επιστημών Μέσης Εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί  

και η έμπειρη συντακτική ομάδα της Klett-National Geographic ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη 

δημιουργία μιας διδακτικής μεθόδου νέας γενιάς και υψηλών προδιαγραφών, που ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες μαθητών και καθηγητών του 21ου αιώνα.

 
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Μελετήστε το παρόν διαφημιστικό έντυπο και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  

www.klett.gr/physics. Εγγραφείτε έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 και αποκτήστε δωρεάν 12μηνη συνδρομή  

σε όλο το ψηφιακό υλικό για τον καθηγητή, μια ειδική προσφορά από την Klett-National Geographic  

για όλους τους καθηγητές Φυσικής Γυμνασίου σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικά για το  

σχολικό έτος 2019/2020. Επιπλέον, παραγγείλτε δωρεάν το έντυπο βιβλίο μαθητή, καθώς και το 

ασκησιολόγιο που το συνοδεύει.

 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ

Η δημιουργία των διδακτικών πακέτων για τη Φυσική Α’ και Γ’ Γυμνασίου έχει ήδη ξεκινήσει και όλο το υλικό 

θα είναι διαθέσιμο την άνοιξη του 2020.

Είμαστε σίγουροι ότι η ένταξη της συγκεκριμένης διδακτικής μεθόδου στο εκπαιδευτικό σας υλικό  

θα αποφέρει μοναδικά αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών σας.

 
Με εκτίμηση,

Ευδοκία Καλλία 
Διευθύντρια Klett Hellas

Σε συνεργασία με τη National Geographic

 670 Έλληνες καθηγητές Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης αξιολόγησαν το 
πρωτοποριακό διδακτικό πακέτο και συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του

 520 διαβαθμισμένες ασκήσεις στο έντυπο βιβλίο του μαθητή και άλλες  
240 στο πρόσθετο βιβλίο ασκήσεων 

 860 διαδραστικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας  
στο ψηφιακό βιβλίο με στόχο να κινητοποιούνται οι μαθητές  
όλων των επιπέδων, από τον πιο αδύναμο που επιθυμεί να 
εξοικειωθεί με έννοιες και θεωρίες της Φυσικής έως και τον  
πιο προχωρημένο που θέλει να πάρει μέρος σε μαθητικούς  
διαγωνισμούς Φυσικής

 900+ εντυπωσιακές φωτογραφίες, σχέδια και σκίτσα που  
εντείνουν το ενδιαφέρον και επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον  
οποίο ο μαθητής επεξεργάζεται την επιστημονική γνώση και  
αντιλαμβάνεται έννοιες και φυσικά φαινόμενα

 50 εισαγωγικά και ανακεφαλαιωτικά εκπαιδευτικά βίντεο,  
βίντεο-πειράματα, 2D/3D προσομοιώσεις

 1040 ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας με σύγχρονο  
πολυμεσικό υλικό για την παράδοση του μαθήματος  
σχεδιασμένες ανά λεπτό παράδοσης

 Δωρεάν χρήση του προηγμένου συστήματος  
διαχείρισης μάθησης Klett Book-App (LMS)  
και δωρεάν πρόσβαση στην πρωτότυπη εφαρμογή  
για την εκτέλεση εικονικών πειραμάτων Publior Virtual Lab

    λόγοι για να εντάξετε στη διδασκαλία σας
το νέο διδακτικό πακέτο της  Klett-National Geographic  
για τη Φυσική  Β’ Γυμνασίου
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μέσω της LMS εφαρμογής Klett Book-App, 
συμβατή με όλες τις συσκευές 

• Ψηφιακή έκδοση του βιβλίου του  
μαθητή και του ασκησιολόγιου,  
με όλες τις ασκήσεις πλήρως διαδραστικές, 
βίντεο-πειράματα, ανακεφαλαιωτικά βίντεο, 
animation και προσομοιώσεις

• Ψηφιακό τετράδιο πειραμάτων Physics Lab  
με πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο 
πειραμάτων Publior Virtual Lab για καταγραφή 
μετρήσεων και συμπερασμάτων

• Η Φυσική σήμερα: 
Νέα και δραστηριότητες

 

ΣΕΤ 2 βιβλίων
• Έντυπο βιβλίο μαθητή  

288 σελίδες
+ Έντυπο ασκησιολόγιο και 

λύσεις του σχολικού βιβλίου  
88 σελίδες 

Ψηφιακό διδακτικό πακέτο 
Online πρόσβαση για 12 μήνες

Το διδακτικό πακέτο για τον ΜΑΘΗΤΗ

Το διδακτικό πακέτο για τον ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διδάσκετε Φυσική;
 

Εγγραφείτε και αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ
ετήσια συνδρομή για το ψηφιακό

πακέτο του καθηγητή* 
αξίας 12 €/μήνα

καθώς και ένα
αντίτυπο του βιβλίου του μαθητή!

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
26,00 € 
19,00 €

για όλο το πακέτο 
μαθητή*

*Μόνο για το σχολικό έτος 2019/2020

Για το σχολικό έτος 2019/2020

* Μόνο για το σχολικό έτος 2019/2020
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Virtual Lab

δώρο!

Virtual Lab

δώρο!

• Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας για 
αποτελεσματική παράδοση του μαθήματος 
λεπτό προς λεπτό, με πλούσιο πολυμεσικό 
υλικό (εκπαιδευτικά βίντεο, βίντεο-πειράματα, 
προσομοιώσεις, animation), που καλύπτει ολόκληρη 
την ύλη  

• Ψηφιακή έκδοση του βιβλίου του μαθητή  
και του ασκησιολόγιου

• Ψηφιακό τετράδιο πειραμάτων Physics Lab  
με πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο πειραμάτων 
Publior Virtual Lab για καταγραφή μετρήσεων και 
συμπερασμάτων

• Ψηφιακός οδηγός καθηγητή

• Η Φυσική σήμερα:  
Νέα και δραστηριότητες

Όλα όσα χρειάζεστε  
για ένα αποτελεσματικό μάθημα  
σε μία εφαρμογή!
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Μέτρηση της δύναμης
Συνήθως μετράμε τις δυνάμεις με τη βοήθεια ενός ζυγού με ελατήριο, τον οποίο 

ονομάζουμε δυναμόμετρο. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούμε τη μεταβολή 

του μήκους ενός ελατηρίου, όταν στα άκρα του ασκούνται δυνάμεις.

Μετρήσεις, καταγραφή και επεξεργασία τουςΌταν τοποθετείς μέσα στο ποτήρι σου κέρματα, ασκείται δύναμη στο ελατήριο. Τοποθέτησε μερικά 

κέρματα στο ποτηράκι σου (π.χ. 7 κέρματα των 0,10€) και μέτρησε την επιμήκυνση του ελατηρίου. 

Επανάλαβε τη διαδικασία, προσθέτοντας ακριβώς τον ίδιο αριθμό κερμάτων χωρίς να αφαιρέσεις 

τα αρχικά και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.
Κέρματα

Δύναμη
Επιμήκυνση l∆  ελατηρίου σε cm

0
0

0,0

7
F

_____

14
2F

_____
21

3F
_____

_____
_____

_____

_____
_____

_____

Συνόψισε τις παρατηρήσεις και συμπλήρωσε τα παρακάτω συμπεράσματα με τις λέξεις:
ανάλογη    |    επιμηκύνεται    |    δύναμη    |    κινητική του κατάσταση    |

επανέρχεται    |    παραμορφώνω
Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι .................................... της δύναμης που του ασκείται κάθε φορά. Όταν σταματήσει να 

του ασκείται η δύναμη αυτή, το ελατήριο .................................... στην αρχική του θέση.
Το ελατήριο .................................... επειδή ασκείται .................................... σε αυτό. 

Ασκώντας κάθε φορά δύναμη, .................................... το ελατήριο και ταυτόχρονα παρατηρώ το ποτηράκι να αλλάζει θέση, 

να μεταβάλλεται δηλαδή η .....................................

Συμπέρασμα:   Η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη που θα του ασκηθεί. 

Την παραπάνω πρόταση την ονομάζουμε 
Νόμο του Hooke, προς τιμή του Άγγλου φυσικού Ρόμπερτ Χουκ (Robert Hooke), 

ο οποίος τη διατύπωσε μέσω πειραμάτων το 1678. 

Όταν ένα ελατήριο δεν έχει συσπειρωθεί ή επιμηκυνθεί από 

την επίδραση κάποιας δύναμης, τότε το μήκος του 0l  
το ονομάζουμε φυσικό μήκος (σχήμα α). Αν ασκήσεις στο ελατήριο δύναμη F , το ελατήριο θα 

παραμορφωθεί. Για μία δεδομένη δύναμη μέτρου F  αυτό θα 

επιμηκυνθεί (σχήμα β) ή θα συσπειρωθεί (σχήμα γ) κατά l∆ , 

ανάλογα με την κατεύθυνσή της. 

3.1
Η ΕΝΝΟΙΑ «ΔΥΝΑΜΗ»

Κατασκεύασε το δικό σου δυναμόμετρο.
► Ανάρτησε το ελατήριο στη βάση στήριξης ή σε ένα καρφί που ήδη υπάρχει στον τοίχο σου, όπως στο διπλανό σχήμα.► Στο άλλο άκρο του ελατηρίου στερέωσε με έναν συνδετήρα ένα χάρτινο ποτηράκι, ανοίγοντας στο χείλος του τρύπες και δένοντάς το με τον σπάγκο. Φρόντισε να υπάρχει ένα μικρό τμήμα του συνδετήρα οριζόντια, σαν δείκτης.► Τοποθέτησε σταθερά τον χάρακα ή τη μετροταινία σου δίπλα από το ελατήριο, φροντίζοντας η αρχή της μετροταινίας (τιμή 0) να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον δείκτη.

Για το παρακάτω πείραμα θα χρειαστείς: 
o ένα ελατήριο (από το εργαστήριο του σχολείου σου, από ένα παλιό παιχνίδι ή από ένα κατάστημα με σιδηρικά)

o συνδετήρα χαρτιώνo χάρτινο ποτήριo λεπτό σπάγκοo κέρματα
o μολύβι
o χάρακα
o βάση και ράβδους ανάρτησης

0l

l∆ = x
x

x
l∆ = x

α

β

γ

Όταν το ελατήριο αναρτηθεί κατακόρυφα, τότε, υπό την επίδραση του βάρους του, επιμηκύνεται ελάχιστα. 

Εδώ φυσικό μήκος 0l  ονομάζουμε το μήκος του ελατηρίου χωρίς την ανάρτηση άλλου βάρους.

Ο νόμος του Hooke

{

A

B
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Έντυπο εγχειρίδιο για τον μαθητή (288 σελίδες),  
το οποίο περιλαμβάνει:
• Όλη την ύλη της Β’ Γυμνασίου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα 

σπουδών του Υπουργείου Παιδείας
• Εύληπτη παρουσίαση της θεωρίας
• 520 ασκήσεις, προβλήματα και πειράματα
• Παραδείγματα απ’ την καθημερινότητα
• Πλούσια εικονογράφηση
• Fun facts

Έντυπο ένθετο 88 σελίδων με:
• Επιπρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση της 

ύλης και πρακτική  εφαρμογή της θεωρίας και 
μεθοδολογίας.

• Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου 
για έλεγχο και αυτοαξιολόγηση

Έντυπο βιβλίο μαθητή

Έντυπο ασκησιολόγιο 
& λύσεις του σχολικού 
βιβλίου 

98

99

Ανάλογα πειράματα με τα δικά σου έκανε ο Γαλιλαίος το 1604 στην Πάντοβα μελετώντας τους νόμους της κίνησης των σωμάτων. Ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε μια ξύλινη σανίδα, μεταβάλλοντας τη γωνία που σχημάτιζε με το οριζόντιο δάπεδο. ∆ιαπίστωσε ότι όσο μίκραινε αυτή η γωνία τόσο μίκραινε και ο ρυθμός αύξησης της ταχύτητας. Αυτό τον οδήγησε στη ιδέα ότι εάν η σανίδα γινόταν οριζόντια το σώμα θα κινούνταν με σταθερή ταχύτητα. Επίσης, σκέφτηκε ότι η μπίλια σταματούσε επειδή υπήρχε τριβή και ότι σε ένα οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβή η μπίλια θα συνέχιζε να κινείται ευθεία με σταθερή ταχύτητα, χωρίς μάλιστα η κίνησή της να χρειάζεται την οποιαδήποτε «βοήθεια» για να να διατηρείται αναλλοίωτη.
Ας διαβάσουμε τι έγραψε ο ίδιος το 1638

Όταν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις, ή ασκούνται αλλά έχουν συνισταμένη μηδέν, το σώμα θα διατηρήσει την αρχική του κινητική κατάσταση.

Πρώτος νόμος του Νεύτωνα ή αξίωμα της αδράνειας

Χρησιµοπο ιήσαµε µια ξύλ ινη σανίδα που είχε µήκος δώδεκα περίπου πήχεις και πλά-τος µισό πήχη. Στην ακµή της ανοίχτηκε ένα αυλάκι µε πλάτος λίγο µεγαλύτερο από ένα δάχτυλο. Αφού κάναµε αυτό το αυλάκι πολύ ίσιο, λείο και γυαλ ιστερό, το στρώσαµε µε περγαµηνή, επίσης όσο π ιο λεία και οµαλή γινόταν, και αφήσαµε να κυλήσε ι µέσα του µια σκληρή λεία και πολύ στρογγυλή ορε ιχάλκινη µπάλα.

Ο Γαλιλαίος είχε οδηγηθεί 
στον νόμο της αδράνειας. 
Αργότερα, το 1686 ο 
Νεύτωνας θα διατυπώσει 
τον πρώτο του νόμο 
για την κίνηση στο έργο 
του Principia.

Isaac Newton

Galileo Galilei

Σήμερα ο 
πρώτος νόμος του Νεύτωνα διατυπώνεται ως εξής:

επτά μέτρα περίπου

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα

• Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα είναι παγκόσμιος, δηλαδή ισχύει και για τα ουράνια σώματα.
• Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, η ακινησία ή η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι ισοδύναμες καταστάσεις, εφόσον και στις δύο καταστάσεις δεν απαιτείται συνολική (συνισταμένη) δύναμη.

• Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, κάθε σώμα έχει την τάση να διατηρεί την κινητική του κατάσταση. Αυτή την ιδιότητα των σωμάτων την ονομάζουμε αδράνεια.

Παρατηρήσεις για τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα

Αδράνεια ονομάζεται 
η τάση των σωμάτων 
να αντιστέκονται σε 

οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης.

Παρατηρήσεις για την αδράνεια
• Παρατηρούμε ότι τα σώματα δεν έχουν όλα την ίδια αδράνεια, δηλαδή δεν εκδηλώνουν όλα το ίδιο έντονα 

την αντίστασή τους στις μεταβολές της κινητικής τους κατάστασης. Για παράδειγμα, σταματάς πιο δύσκολα 
μια μπάλα του μπάσκετ από μια μπάλα του τένις που έχουν την ίδια ταχύτητα. Ένα φορτηγό, με την ίδια 
ταχύτητα, σταματά δυσκολότερα όταν είναι φορτωμένο παρά όταν είναι άδειο.• Η μάζα των σωμάτων m είναι θεμελιώδες φυσικό μέγεθος. Η μάζα συνδέεται με την ποσότητα της ύλης που 
περιέχεται σε ένα σώμα. Όμως η μάζα, όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, συνδέεται και με την 
κίνηση. 

• Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα των σωμάτων τόσο δυσκολότερα μεταβάλλεται η κινητική τους κατάσταση, 
δηλαδή τόσο μεγαλύτερη είναι η αδράνειά τους. Με άλλα λόγια, η μάζα ενός σώματος είναι το μέτρο της 
αδράνειάς του.

3.4 ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
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Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα μάθεις:

 Να συσχετίζεις τη μεταβολή της ταχύτητας ενός σώματος με τη δύναμη που ασκείται 

σε αυτό. 
 Να αναγνωρίζεις τον ρόλο της μάζας ενός σώματος στη μεταβολή της ταχύτητας.

 Να διακρίνεις τις διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος του σώματος. 

 

3.6 ∆ύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Η αθλήτρια της ενόργανης 

γυμναστικής, εκτελεί μια 

εξαιρετικά δύσκολη άσκηση 

στους ασύμμετρους ζυγούς. 

Μπορείς με τις έως τώρα 

γνώσεις σου από τη Φυσική, να 

εξηγήσεις πώς καταφέρνει να 

στρίβει πάνω στον ζυγό; 

Επίσης, με τη 
βοήθεια της Φυσικής 
θα μπορέσεις να 
απαντήσεις τα εξής:

Από τη 
βιωματική 

δραστηριότητα 
και το πείραμα 

στη θεωρία                        

Συνόψισε τις 
παρατηρήσεις 

και τα 
συμπεράσματά 

σου.

     

A  Στην οριζόντια επιφάνεια ενός τραπεζιού, πραγματοποίησε τη διάταξη της παρακάτω  

  εικόνας. Έχοντας το αυτοκινητάκι φορτωμένο με μάζες των 25 g ή των 50 g,   

  τοποθέτησε μερικές μάζες και μέσα στο χάρτινο ποτηράκι. Όσες δηλαδή χρειάζονται 

  ώστε το αυτοκινητάκι να μπορεί να κινείται και να φτάνει στην άκρη του τραπεζιού. 

Άφησε το αυτοκινητάκι να κινηθεί και να φτάσει στην άκρη του τραπεζιού. 

Επανάλαβε το πείραμα άλλες δύο φορές, χωρίς να αλλάξεις τις μάζες στο ποτηράκι, αλλά

 
1. αφαιρώντας τις μισές από τις μάζες στο αυτοκινητάκι και 

2. έχοντας το  1
4   των αρχικών μαζών στο αυτοκινητάκι.

Τι παρατηρείς για την ταχύτητα που αποκτά το αυτοκινητάκι, όταν φτάνει στην άκρη του τραπεζιού, σε 

σχέση με τη συνολική του μάζα κάθε φορά;

..........................................................
..........................................................

..........................................................
............

..........................................................
..........................................................

..........................................................
............

Β  Συνόψισε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σου και συμπλήρωσε τις παρακάτω 

προτάσεις με τις λέξεις: 

Συμπέρασμα 1ο: Σε όλα τα πειράματα, η δύναμη που ασκείται στο αυτοκινητάκι μέσω του νήματος 

είναι .......................... αλλά μεταβάλλεται κάθε φορά η συνολική .......................... του 

αυτοκινήτου.

Συμπέρασμα 2ο: Η .......................... που αποκτά το αυτοκινητάκι εξαρτάται από τη συνολική 

.......................... του. Μειώνοντας τη .......................... του, η .......................... που αποκτά 

...........................

μετατόπιση  | σταθερή  | ταχύτητα  | μάζα 

αυξάνεται  | ταχύτητα  | μειώνεται

Για το παρακάτω πείραμα θα χρειαστείς: ένα αυτοκινητάκι, λίγο σπάγκο, ένα χάρτινο π οτηράκι, 

μια μικρή τροχαλία, μερικές μάζες των 25 g, των 50 g και των 100 g.

Πού είναι πιο 

δύσκολο να 

σηκώσεις στα  

χέρια σου ένα 

βαρύ σώμα, 

στη Σελήνη ή 

στη Γή;

Πόση θα γίνει η 
μάζα και πόσο το 

βάρος σου αν πας 
στη Σελήνη;
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Το έντυπο συνδυάζεται                 με σύγχρονο ψηφιακό υλικό
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Ψηφιακό αντίγραφο του βιβλίου 

Στην έκδοση του 
καθηγητή περιέχονται 
επιπλέον ασκήσεις προς 
ανάθεση στον μαθητή

110
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Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα μάθεις:

 Να συσχετίζεις τη μεταβολή της ταχύτητας ενός σώματος με τη δύναμη που ασκείται 

σε αυτό. 
 Να αναγνωρίζεις τον ρόλο της μάζας ενός σώματος στη μεταβολή της ταχύτητας.

 Να διακρίνεις τις διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος του σώματος. 

 

3.6 ∆ύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Η αθλήτρια της ενόργανης 

γυμναστικής, εκτελεί μια 

εξαιρετικά δύσκολη άσκηση 

στους ασύμμετρους ζυγούς. 

Μπορείς με τις έως τώρα 

γνώσεις σου από τη Φυσική, να 

εξηγήσεις πώς καταφέρνει να 

στρίβει πάνω στον ζυγό; 

Επίσης, με τη 
βοήθεια της Φυσικής 
θα μπορέσεις να 
απαντήσεις τα εξής:

Από τη 
βιωματική 

δραστηριότητα 
και το πείραμα 

στη θεωρία                        

Συνόψισε τις 
παρατηρήσεις 

και τα 
συμπεράσματά 

σου.

     

A  Στην οριζόντια επιφάνεια ενός τραπεζιού, πραγματοποίησε τη διάταξη της παρακάτω  

  εικόνας. Έχοντας το αυτοκινητάκι φορτωμένο με μάζες των 25 g ή των 50 g,   

  τοποθέτησε μερικές μάζες και μέσα στο χάρτινο ποτηράκι. Όσες δηλαδή χρειάζονται 

  ώστε το αυτοκινητάκι να μπορεί να κινείται και να φτάνει στην άκρη του τραπεζιού. 

Άφησε το αυτοκινητάκι να κινηθεί και να φτάσει στην άκρη του τραπεζιού. 

Επανάλαβε το πείραμα άλλες δύο φορές, χωρίς να αλλάξεις τις μάζες στο ποτηράκι, αλλά

 
1. αφαιρώντας τις μισές από τις μάζες στο αυτοκινητάκι και 

2. έχοντας το  1
4   των αρχικών μαζών στο αυτοκινητάκι.

Τι παρατηρείς για την ταχύτητα που αποκτά το αυτοκινητάκι, όταν φτάνει στην άκρη του τραπεζιού, σε 

σχέση με τη συνολική του μάζα κάθε φορά;

..........................................................
..........................................................

..........................................................
............

..........................................................
..........................................................

..........................................................
............

Β  Συνόψισε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σου και συμπλήρωσε τις παρακάτω 

προτάσεις με τις λέξεις: 

Συμπέρασμα 1ο: Σε όλα τα πειράματα, η δύναμη που ασκείται στο αυτοκινητάκι μέσω του νήματος 

είναι .......................... αλλά μεταβάλλεται κάθε φορά η συνολική .......................... του 

αυτοκινήτου.

Συμπέρασμα 2ο: Η .......................... που αποκτά το αυτοκινητάκι εξαρτάται από τη συνολική 

.......................... του. Μειώνοντας τη .......................... του, η .......................... που αποκτά 

...........................

μετατόπιση  | σταθερή  | ταχύτητα  | μάζα 

αυξάνεται  | ταχύτητα  | μειώνεται

Για το παρακάτω πείραμα θα χρειαστείς: ένα αυτοκινητάκι, λίγο σπάγκο, ένα χάρτινο π οτηράκι, 

μια μικρή τροχαλία, μερικές μάζες των 25 g, των 50 g και των 100 g.

Πού είναι πιο 

δύσκολο να 

σηκώσεις στα  

χέρια σου ένα 

βαρύ σώμα, 

στη Σελήνη ή 

στη Γή;

Πόση θα γίνει η 
μάζα και πόσο το 

βάρος σου αν πας 
στη Σελήνη;
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Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας 
(μόνο για καθηγητές)

• Ολόκληρο το περιεχόμενο του βιβλίου της Φυσικής Β’ Γυμνασίου, 
πλήρως οπτικοποιημένο σε διαφάνειες, με υψηλής ποιότητας 
πολυμεσικό και διαδραστικό υλικό για προβολή στην τάξη

• 40 έτοιμα μαθήματα με 25 καρτέλες ανά ώρα διδασκαλίας

Klett Book-App
Το έντυπο συνδυάζεται                 με σύγχρονο ψηφιακό υλικό

Πρόσθετες ασκήσεις & Λύσεις του σχολικού βιβλίου 
σε ψηφιακή μορφή
• Επιπρόσθετες διαδραστικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης και  

πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και μεθοδολογίας
• Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου για έλεγχο και αυτοαξιολόγηση 

Φυσική
γυμνασίουB‘

          

Φυ
σι
κή

Καρτέλες διδασκαλίας
Ψηφιακές

Ψηφιακός οδηγός  
καθηγητή 
(μόνο για καθηγητές)

• Χρήσιμες συμβουλές και  
οδηγίες διδασκαλίας για τη  
Φυσική Β’ Γυμνασίου

• Λύσεις έντυπου βιβλίου μαθητή  
και του ασκησιολογίου

Η Φυσική σήμερα:  
Νέα και δραστηριότητες

• Πλούσιο, επιπρόσθετο, εκτυπώσιμο υλικό για 
την Α’, τη Β’ και τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου

• Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της 
Φυσικής που αφορούν την εκπαίδευση 

• Υλικό που ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα

Νέα και δραστηριότητες
Η Φυσική σήμερα

i
          

Φυσική
Φυσική

γυμνασίουB‘

          

Φυ
σι
κή

    Οδηγός καθηγητή
Ψηφιακός
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Physics Lab -  
Ψηφιακό τετράδιο πειραμάτων
• 3 βασικά 3D πειράματα 
• 3 AR και VR προσομοιώσεις
• Ανάθεση πειραμάτων στον μαθητή μέσω της 

LMS εφαρμογής Klett Book-App

Physics LabPhysics Lab

          

Tετράδιο πειραμάτων

Δώρο εφαρμογή 
εικονικού εργαστηρίου 
(για 12 μήνες)

Virtual Lab

Όλα τα παραπάνω διαθέσιμα σε ένα εύχρηστο ψηφιακό πακέτο,
συμβατό με όλες τις συσκευές και με online πρόσβαση για 12 μήνες!

H έντυπη έκδοση πλαισιώνεται από πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για να εμπλουτίσετε το μάθημά σας!

Το βιβλίο του μαθητή πλήρως ψηφιοποιημένο  
μέσω της εφαρμογής Klett Book-App 

• 520 διαδραστικές ασκήσεις
• 40 εκπαιδευτικά βίντεο
• 4 βίντεο-πειράματα 
• 10 2D/3D animation και προσομοιώσεις 

• Διασύνδεση καθηγητή-μαθητή
• Ανάθεση ασκήσεων από τον καθηγητή
• Στατιστικά επίδοσης
• Εμφάνιση/απόκρυψη λύσεων και έλεγχος

16

17

Μέτρηση της δύναμης

Συνήθως μετράμε τις δυνάμεις με τη βοήθεια ενός ζυγού με ελατήριο, τον οποίο 

ονομάζουμε δυναμόμετρο. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούμε τη μεταβολή 

του μήκους ενός ελατηρίου, όταν στα άκρα του ασκούνται δυνάμεις.

Μετρήσεις, καταγραφή και επεξεργασία τους

Όταν τοποθετείς μέσα στο ποτήρι σου κέρματα, ασκείται δύναμη στο ελατήριο. Τοποθέτησε μερικά 

κέρματα στο ποτηράκι σου (π.χ. 7 κέρματα των 0,10€) και μέτρησε την επιμήκυνση του ελατηρίου. 

Επανάλαβε τη διαδικασία, προσθέτοντας ακριβώς τον ίδιο αριθμό κερμάτων χωρίς να αφαιρέσεις 

τα αρχικά και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.

Κέρματα
Δύναμη Επιμήκυνση l∆  ελατηρίου σε cm

0
0

0,0

7
F

_____

14
2F

_____

21
3F

_____

_____
_____

_____

_____
_____

_____

Συνόψισε τις παρατηρήσεις και συμπλήρωσε τα παρακάτω συμπεράσματα με τις λέξεις:

ανάλογη    |    επιμηκύνεται    |    δύναμη    |    κινητική του κατάσταση    |

επανέρχεται    |    παραμορφώνω

Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι .........................
........... της δύναμης που του ασκείται κάθε φορά. Όταν σταματήσει να 

του ασκείται η δύναμη αυτή, το ελατήριο ..........................
.......... στην αρχική του θέση.

Το ελατήριο ..........................
.......... επειδή ασκείται .........................

........... σε αυτό. 

Ασκώντας κάθε φορά δύναμη, .........................
........... το ελατήριο και ταυτόχρονα παρατηρώ το ποτηράκι να αλλάζει θέση, 

να μεταβάλλεται δηλαδή η ..........................
...........

Συμπέρασμα:   Η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη που θα του ασκηθεί. 

Την παραπάνω πρόταση την ονομάζουμε 

Νόμο του Hooke, προς τιμή του 

Άγγλου φυσικού Ρόμπερτ Χουκ (Robert Hooke), 

ο οποίος τη διατύπωσε μέσω πειραμάτων το 1678. 

Όταν ένα ελατήριο δεν έχει συσπειρωθεί ή επιμηκυνθεί από 

την επίδραση κάποιας δύναμης, τότε το μήκος του 0l  

το ονομάζουμε φυσικό μήκος (σχήμα α). 

Αν ασκήσεις στο ελατήριο δύναμη F , το ελατήριο θα 

παραμορφωθεί. Για μία δεδομένη δύναμη μέτρου F  αυτό θα 

επιμηκυνθεί (σχήμα β) ή θα συσπειρωθεί (σχήμα γ) κατά l∆ , 

ανάλογα με την κατεύθυνσή της. 

3.1
Η ΕΝΝΟΙΑ 

«ΔΥΝΑΜΗ»

Κατασκεύασε το δικό σου δυναμόμετρο.

► Ανάρτησε το ελατήριο στη βάση 

στήριξης ή σε ένα καρφί που ήδη 

υπάρχει στον τοίχο σου, όπως στο 

διπλανό σχήμα.

► Στο άλλο άκρο του ελατηρίου 

στερέωσε με έναν συνδετήρα ένα 

χάρτινο ποτηράκι, ανοίγοντας στο 

χείλος του τρύπες και δένοντάς το 

με τον σπάγκο. Φρόντισε να υπάρχει 

ένα μικρό τμήμα του συνδετήρα 

οριζόντια, σαν δείκτης.

► Τοποθέτησε σταθερά τον χάρακα 

ή τη μετροταινία σου δίπλα από το 

ελατήριο, φροντίζοντας η αρχή της 

μετροταινίας (τιμή 0) να βρίσκεται 

στο ίδιο ύψος με τον δείκτη.

Για το παρακάτω πείραμα θα 

χρειαστείς: 

o ένα ελατήριο (από το εργαστήριο 

του σχολείου σου, από ένα παλιό 

παιχνίδι ή από ένα κατάστημα με 

σιδηρικά)

o συνδετήρα χαρτιών

o χάρτινο ποτήρι

o λεπτό σπάγκο

o κέρματα

o μολύβι

o χάρακα

o βάση και ράβδους ανάρτησης

0l

l∆ = x
x

x
l∆ = x

α

β

γ

Όταν το ελατήριο αναρτηθεί κατακόρυφα, τότε, υπό την επίδραση του βάρους του, επιμηκύνεται ελάχιστα. 

Εδώ φυσικό μήκος 0l  ονομάζουμε το μήκος του ελατηρίου χωρίς την ανάρτηση άλλου βάρους.

Ο νόμος του Hooke

{
A

B
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Για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα σε καθηγητές να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη συγγραφή ενός εκπαιδευτικού 
βιβλίου. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε από κοινού με 
την εκπαιδευτική κοινότητα, ένα βιβλίο αξιώσεων, το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις 
συνθήκες διδασκαλίας του σήμερα.

Κωνσταντίνος Βουρλιάς,  
Δρ. Διδακτικής της Φυσικής, 

Καθηγητής Μ.Ε.

Αναστάσιος Μολοχίδης,  
Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΔιΦΕΤ  

του τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ.

Συγγραφική ομάδα

Γεώργιος Γκρος,  
Φυσικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Ευστράτιος Καπότης,  
Φυσικός, Δρ. Εκπαίδευσης 
Φυσικών Επιστημών & 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Γάτσιος,   
Καθηγητής Φυσικής Μ.Ε.,  
τ. υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε.  Ν. Σμύρνης

Παιδαγωγική Επιμέλεια - Συντονισμός  
 

Αλεξάνδρα Χ.  Κουλουμπαρίτση,  
MEd, PhD σε Διδακτική, Αναλυτικό 
Πρόγραμμα & Αξιολόγηση 
Επίτιμη Σύμβουλος Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου

Υπό την επιστημονική εποπτεία του 
 

Εμμανουήλ Δρη
Ομότιμου Καθηγητή Φυσικής Ε.Μ.Π.

Το βιβλίο είναι διαδραστικό, 
ευχάριστο και, πάνω απ' όλα, 
σύγχρονο. Δίνει βαρύτητα στην 
κατανόηση των φαινομένων και 
όχι απλά στη λύση ασκήσεων. 

Ι. Τσ., Φυσικός,  
ιδιαίτερα μαθήματα, 
Θεσσαλονίκη

     Τα πειράματα μάγεψαν τους μαθητές τόσο που ήθελαν να τα πραγματοποιήσουν και στο σπίτι τους. Την επόμενη ημέρα, σχεδόν όλοι είχαν λύσει τις ασκήσεις τους.  
Ευ. Κ., Φυσικός,  Λύκειο (δημόσιο), Καρδίτσα 

     

Τα fun facts αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό 

κομμάτι στη διδασκαλία καθώς οι μαθητές 

μπορούν να δουν τη Φυσική μέσα στην 

καθημερινότητά τους και να την κάνουν επί 

της ουσίας κτήμα τους. Η δομή του βιβλίου 

είναι ιδιαίτερα παιγνιώδης, γεγονός που 

προκαλεί τους μαθητές να δουλέψουν χωρίς 

να νιώθουν ότι διαβάζουν. 

Α. Α., Φυσικός, ιδιαίτερα μαθήματα, 

Θεσσαλονίκη

Πάνω από 670 καθηγητές  
Φυσικής από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος 
στη διαμόρφωση του νέου διδακτικού 
πακέτου για τη Φυσική Β’ Γυμνασίου της 
Klett-National Geographic ως μέλη της 
ομάδας αξιολόγησης ή συμμετέχοντας με την 
τάξη τους στην πιλοτική εφαρμογή.

     

Θα αναβαθμίσει τον τρόπο με τον 

οποίο διδάσκουμε και τον τρόπο με 

τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές μας! 

Στ. Κ., Φυσικός,  
ιδιαίτερα μαθήματα, Θήβα

     

Ευχάριστο – εύληπτο – σαφές. Καθοδηγεί τον μαθητή βήμα-βήμα. 
Ι. Α., Φυσικός, Γυμνάσιο (δημόσιο), Αμάρυνθος Ευβοίας

     

Επιτέλους κάτι εντελώς νέο και διαφορετικό 
που οι μαθητές έχουν ανάγκη.  

Ευ. Α.,Φυσικός, φροντιστήριο, Αθήνα
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Εντάξτε στη διδασκαλία σας την πρωτοποριακή διδακτική μέθοδο για τη 
Φυσική Β’ Γυμνασίου της Klett-National Geographic

και δείτε τις επιδόσεις των μαθητών σας να εκτοξεύονται!

Κάντε τους μαθητές σας να αγαπήσουν τη Φυσική! 

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας

και αποκτήστε  

Η δωρεάν ετήσια συνδρομή ισχύει αυστηρά για καθηγητές Φυσικής, για έναν μόνο κωδικό ενεργοποίησης του ψηφιακού 
πακέτου και ένα αντίτυπο του έντυπου βιβλίου του μαθητή ανά καθηγητή. Η προωθητική ενέργεια είναι σε ισχύ μόνο για 

το σχολικό έτος 2019/2020, εφόσον έχει γίνει εγγραφή στην ιστοσελίδα www.klett.gr/physics εντός της προαναφερθείσας 
προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, το ψηφιακό διδακτικό πακέτο για τον καθηγητή θα 

διατίθεται στα 12 €/μήνα.

Αξιοποιήστε την 
προσφορά μας!

www.klett.gr/physics

δωρεάν 12μηνη συνδρομή για το σχολικό έτος 2019/2020
σε όλο το ψηφιακό υλικό για τον καθηγητή 

Επιθυμείτε να σας 

στείλουμε χωρίς 

χρέωση το έντυπο 

βιβλίο μαθητή; 

Δηλώστε το κατά την 

εγγραφή σας! 

Προθεσμία εγγραφής:  

30 Νοεμβρίου 2019
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εκπαιδευτικά 
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Ένα πλήρες και πλούσιο υλικό, το 
οποίο καλύπτει όλα τα θέματα της 
Φυσικής Β’ Γυμνασίου 

Σχεδιασμένο σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Φυσική
γυμνασίουB‘

L E A R N I N G
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Πινδάρου και Λεωφ. Ιωνίας 110 - 174 56 Άλιμος
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E-mail: physics@klett.gr - Web: www.klett.gr/physics
Facebook: www.facebook.com/physicsklettnationalgeographic


