
Φυσική Α΄ Λυκείου 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις: 

Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη 

Γ. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.  

Δ. Διαστάσεις 

Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής 

 

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

1.1.1 Ύλη και κίνηση 

1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου 

1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας 

1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα 

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 

1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας 

1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας 

1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 

1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην 

ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 

Γνωριμία με το εργαστήριο - Μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων 

Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης 

Σημαντικά ψηφία στρογγυλοποίηση 

Γραφικές παραστάσεις. 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 

 

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1.2.1 Η έννοια της δύναμης 

1.2.2 Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων 

1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα 

1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής 

1.2.5 Η έννοια του βάρους 

1.2.6 Η έννοια της μάζας 

1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων 

 

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης 

1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση 

1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο 

1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες 

1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων 

1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων 

1.3.7 Ο νόμος της τριβής 

1.3.9.  Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή 

 

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.1.1 Η έννοια του έργου (όχι το έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου) 

2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας 



2.1.3 Η δυναμική ενέργεια (από την αρχή έως και τη σχέση (2.1.8)) 

2.1.4 Η μηχανική ενέργεια (από την αρχή έως και τα έντονα γράμματα: Αν ένα σώμα 

κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του η μηχανική του ενέργεια παραμένει 

συνεχώς σταθερή) 

2.1.6 Η ισχύς 

Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής 

ενέργειας στην ελεύθερη πτώση 


