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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΦΥΣΙΚΗ
Κείµενο 1
ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
Σχετική ηρεµία και κίνηση
Όταν οι αποστάσεις ενός σώµατος από τα άλλα σώµατα του περιβάλλοντος δε
µεταβάλλονται, λέµε ότι το σώµα ηρεµεί σχετικά µ’ αυτά τα σώµατα. Αν όµως οι
αποστάσεις ενός σώµατος από τα άλλα σώµατα του περιβάλλοντος µεταβάλλονται,
τότε λέµε ότι το σώµα κινείται σχετικά µε τα σώµατα αυτά. ∆ηλαδή η ηρεµία ή η
κίνηση ενός σώµατος είναι σχετική γιατί καθορίζεται σχετικά µε ένα ορισµένο
σύστηµα αναφοράς. Για παράδειγµα, ένας επιβάτης που κάθεται µέσα σε κινούµενο
λεωφορείο, ηρεµεί σχετικά µε το όχηµα αλλά κινείται σχετικά µε την επιφάνεια της
Γης. Γενικά για να µελετήσουµε τις συνηθισµένες κινήσεις παίρνουµε ως ακίνητο
σύστηµα αναφοράς τη Γη.
Κάθε κινούµενο σώµα το λέµε γενικά κινητό. Το σύνολο των θέσεων, από τις οποίες
διαδοχικά περνά το κινητό, λέγεται τροχιά. Όταν το κινητό είναι υλικό σηµείο,
τότε η τροχιά του θα είναι µία γραµµή, που µπορεί να είναι ευθεία ή καµπύλη, και
η κίνηση χαρακτηρίζεται αντίστοιχα ευθύγραµµη ή καµπυλόγραµµη.

ο οδηγός ηρεµεί σχετικά µε το αυτοκίνητο, αλλά κινείται σχετικά µε τον δρόµο

Ευθύγραµµη κίνηση
Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση
Είναι η απλούστερη από όλες τις κινήσεις και ορίζεται ως εξής: ευθύγραµµη οµαλή
κίνηση είναι η κίνηση ενός κινητού, που κινείται πάνω σε ευθεία γραµµή κατά την
ίδια πάντα φορά και σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα. Το µέγεθος µε το
οποίο µετράµε την κίνηση είναι η ταχύτητα η οποία ορίζεται ως εξής: ταχύτητα (u)
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κινητού στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ονοµάζεται το σταθερό φυσικό µέγεθος,
το οποίο εκφράζεται µε διάνυσµα που έχει αρχή το κινητό, φορέα την τροχιά του
κινητού, φορά τη φορά της κίνησης του κινητού και µέτρο ίσο µε το πηλίκο του
διανυόµενο διαστήµατος (s) δια του αντίστοιχου χρόνου (t).

u=

s
t

Ως µονάδα ταχύτητας (u=1), παίρνουµε την ταχύτητα κινητού, που έχει ευθύγραµµη
οµαλή κίνηση και διανύει τη µονάδα του διαστήµατος (s=1) στη µονάδα του χρόνου
(t=1). Εποµένως µονάδες ταχύτητας µπορούν να είναι: 1m/sec (1 µέτρο ανά
δευτερόλεπτο), 1cm/sec (1 εκατοστόµετρο ανά δευτερόλεπτο), 1km/h (1 χιλιόµετρο
ανά ώρα).

Ευθύγραµµη µεταβαλλόµενη κίνηση
Όταν η ταχύτητα ενός κινητού δεν διατηρείται σταθερή, τότε λέµε ότι το κινητό
εκτελεί µεταβαλλόµενη κίνηση. Η ταχύτητα του κινητού µπορεί να µεταβάλλεται
ως προς το µέτρο της, δηλαδή σε ίσους χρόνους το κινητό να διανύει άνισα
διαστήµατα. Μπορεί επίσης να µεταβάλλεται και ως προς τη φορά της. ∆ηλαδή το
κινητό να κινείται µπρος-πίσω. Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε µεταβαλλόµενη
κίνηση.
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Ορολογία
Στερεό: σώµα τριών σταθερών διαστάσεων µε µάζα.
Π.χ. Το νερό είναι υγρό, αλλά όταν γίνεται πάγος, είναι στερεό.
Ηρεµώ, είµαι σε ηρεµία: είµαι ακίνητος.
Π.χ. Άσε το ελατήριο να ηρεµήσει για να δούµε το µήκος του.
Σχετικά (µε): σε σύγκριση µε κάτι.
Π.χ. Ο οδηγός είναι ακίνητος σχετικά µε το αυτοκίνητο, αλλά κινείται σχετικά µε το
δρόµο.
Σύστηµα αναφοράς: ένα ή περισσότερα σώµατα, συγκριτικά (σχετικά) µε τα οποία,
εξετάζεται η κίνηση άλλων σωµάτων.
Π.χ. Η κίνηση των σωµάτων εξετάζεται συνήθως έχοντας ως σύστηµα αναφοράς τη
Γη.
Κινητό: σώµα που κινείται.
Π.χ. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει, σε µία άσκηση φυσικής, το λέµε κινητό.
Τροχιά: το σύνολο των θέσεων από τις οποίες διαδοχικά περνά ένα σώµα που
κινείται, δηλαδή η διαδροµή που ακολουθεί.
Π.χ. Η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο, είναι ελλειπτική.
Υλικό σηµείο: υλικό σώµα χωρίς διαστάσεις, σαν κουκίδα.
Π.χ. Η µελέτη της κίνησης ενός σώµατος είναι πιο απλή αν υποθέσουµε ότι το σώµα
είναι υλικό σηµείο.
Ευθεία: η µικρότερη γραµµή που ενώνει δύο σηµεία στο χώρο και τα άκρα της
εκτείνονται στο άπειρο, ευθύγραµµο τµήµα: τµήµα ευθείας.
Π.χ. Οι πλευρές ενός τριγώνου είναι ευθύγραµµα τµήµατα.
Καµπύλη: η γραµµή που αποτελείται από τµήµατα κύκλων.
Π.χ. Για να σχεδιάσεις ένα λουλούδι, πρέπει να σχεδιάσεις πολλές καµπύλες.
Φορά: προς τα πού κινείται κάτι.
Π.χ. Το τρένο κινείται µε φορά προς Πειραιά.
∆ιάστηµα: η απόσταση που διέγραψε ένα κινούµενο σώµα µεταξύ δύο σηµείων και
η κατεύθυνση κίνησης του.
Π.χ. Αν το διάστηµα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είναι 500km, τότε το διάστηµα
από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, θα είναι -500km.
Ταχύτητα: πόσο γρήγορα κινείται ένα σώµα και µε τι κατεύθυνση, τι διάστηµα
διανύει και σε πόσο χρόνο.
Π.χ. Η ταχύτητα των αεροπλάνων είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα των
αυτοκινήτων.
Φυσικό µέγεθος: µέγεθος µε το οποίο µετράµε και περιγράφουµε φυσικά
φαινόµενα (µήκος, χρόνος, δύναµη).
Π.χ. Με το φυσικό µέγεθος του χρόνου µετράµε την ηλικία µας.
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∆ιάνυσµα: συµβολίζεται µε ένα βέλος που χαρακτηρίζεται από το µήκος του (την
τιµή του), την ευθεία στην οποία βρίσκεται (διεύθυνση ή φορέας του) και την αρχή
και το τέλος του (φορά του), χρησιµοποιείται για την παράσταση φυσικών µεγεθών
που για την περιγραφή τους χρειάζονται οι παραπάνω τρεις πληροφορίες.
Π.χ. Η ταχύτητα συµβολίζεται µε διάνυσµα γιατί µας ενδιαφέρει πόσο γρήγορα
κινείται το κινητό, ποια είναι η διεύθυνση κίνησής του και προς τα πού κινείται.
Μεταβαλλόµενη κίνηση: η κίνηση κατά την οποία µεταβάλλεται το διάνυσµα της
ταχύτητας, δηλαδή αλλάζει η τιµή του ή η διεύθυνσή του ή η φορά του ή
συνδυασµός αυτών.
Π.χ. Η πεταλούδα εκτελεί µεταβαλλόµενη κίνηση όταν πηγαίνει από λουλούδι σε
λουλούδι.
Μέτρο: η τιµή ενός φυσικού µεγέθους.
Π.χ. Το µέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου είναι 70km/h αλλά δεν ξέρω την
ταχύτητά του γιατί δεν ξέρω προς τα πού πηγαίνει!
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Λεξιλόγιο
Ηρεµεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄(ηρεµώ)
Π.χ. Ηρέµησα όταν άκουσα ότι η υγεία του πηγαίνει καλύτερα από χθες.
Αρχικοί χρόνοι: ηρεµώ, ηρεµούσα, ηρέµησα, θα ηρεµώ, θα ηρεµήσω, έχω ηρεµήσει,
είχα ηρεµήσει, θα έχω ηρεµήσει

Να µελετήσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄(µελετώ)
Π.χ. ∆εν µελέτησαν όσο έπρεπε, µε αποτέλεσµα να αποτύχουν στις εξετάσεις.
Αρχικοί χρόνοι: µελετώ, µελετούσα, θα µελετώ, θα µελετήσω, µελέτησα, έχω
µελετήσει, είχα µελετήσει, θα έχω µελετήσει

Μετράµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄(µετρώ)
Π.χ. Μετρούσα τα λεπτά µέχρι να έρθει η ώρα να τον συναντήσω.
Αρχικοί χρόνοι: µετρώ, µετρούσα, θα µετρώ, θα µετρήσω, µέτρησα, έχω µετρήσει,
είχα µετρήσει, θα έχω µετρήσει

Μπορούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄(µπορώ)
Π.χ. Μπορώ να µαγειρέψω κάτι γρήγορο σήµερα.
Αρχικοί χρόνοι: µπορώ, µπορούσα, θα µπορώ, θα µπορέσω, µπόρεσα, έχω µπορέσει,
είχα µπορέσει, θα έχω µπορέσει

Εκτελεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(εκτελώ)
Π.χ. Εκτελεί κάθε εντολή του προϊστάµενού της χωρίς ούτε ένα παράπονο.
Αρχικοί χρόνοι: εκτελώ, εκτελούσα, θα εκτελώ, θα εκτελέσω, εκτέλεσα, έχω
εκτελέσει, είχα εκτελέσει, θα έχω εκτελέσει
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:
οµαλή-κινητή
1. Μια ευθύγραµµη κίνηση µπορεί να είναι …………………………… ή µεταβαλλόµενη.
καµπύλη-φορά
2. Το όχηµα κινείται µε …………………………… προς την πόλη.
ταχύτητα-κίνηση
3. Η …………………………… του αυτοκινήτου ήταν τόσο µεγάλη, που η σύγκρουση
ήταν αναµενόµενη.
ευθείες-καµπύλες
4. Χρησιµοποιούµε τον χάρακα για να τραβήξουµε …………………………… γραµµές.
συστήµατα αναφοράς-φυσικά µεγέθη
5. Το µήκος, ο χρόνος, η δύναµη µε τα οποία µετράµε φυσικά φαινόµενα, λέγονται
…………………………… .

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:

αντίθετη σηµασία από τις:

1.
ίσο

ίδια σηµασία µε τις:

…………………………

4.
υπολογίζουµε

…………………………

2.
µεταβαλλόµενη

…………………………

5.
µέτρο φυσικού µεγέθους

…………………………

3.
κινείται

…………………………
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Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σωστό ή Λάθος;
1. Η ηρεµία ή η κίνηση ενός σώµατος δεν εξαρτάται από κανέναν παράγοντα.
2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, όταν ακολουθεί την ίδια φορά και
σε ίσους χρόνους διανύει άνισα διαστήµατα.
3. Για να υπολογίσουµε τη µέση ταχύτητα ενός κινητού, διαιρούµε το διανυόµενο
διάστηµα µε τον αντίστοιχο χρόνο.
4. Το 1 cm/sec αποτελεί µονάδα ταχύτητας.
5. Μεταβαλλόµενη κίνηση έχει ένα κινητό, όταν η ταχύτητά του παραµένει σταθερή.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

φορά, φυσικό, ευθύγραµµη, άνισα, γραµµή, καµπύλη, κινητό, µεταβαλλόµενη,
σταθερή, ίσα, ευθεία, διάστηµα, χρόνο, τροχιά

Κάθε σώµα που κινείται το λέµε ……………………………… και το σύνολο των θέσεων,
από τις οποίες περνάει, αποτελεί την ……………………………… του.
Μπορεί…

Η τροχιά του µπορεί να είναι µία ………………………………, που αν είναι
………………………………, το σώµα θα κάνει ……………………………… κίνηση, ενώ αν είναι
………………………………, τότε η κίνησή του θα είναι καµπυλόγραµµη.
Ξανά µπορεί…

Η ευθύγραµµη κίνηση µπορεί να είναι οµαλή ή ……………………………… . Αν είναι
οµαλή, τότε το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή, µε την ίδια ………………………………
και ταυτόχρονα διανύει σε ίσους χρόνους ……………………………… διαστήµατα.
Αν, όµως, είναι µεταβαλλόµενη, τότε η κίνησή του δεν είναι ………………………………
και το κινητό διανύει σε ίσους χρόνους ……………………………… διαστήµατα, ενώ την
ίδια στιγµή µπορεί να αλλάζει και η φορά του.
Ξεχάσαµε την ταχύτητα…

Ταχύτητα είναι το σταθερό ……………………………… µέγεθος, που το υπολογίζω εάν
διαιρέσω το ……………………………… που έχω διανύσει µε τον αντίστοιχο
……………………………… .
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Κείµενο 2
Κυκλική κίνηση σωµάτων

«Ο γύρος του θανάτου»
Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:

Μαρία:
Γιώργος:

Πολύ χάρηκα που δέχτηκες να έρθεις µαζί µου στο τσίρκο αυτή
τη φορά.
Μα την προηγούµενη, που µου είχες προτείνει, ήταν
πραγµατικά αδύνατον να έρθω παρόλο που το ήθελα πολύ.
Ελπίζω τώρα να περάσουµε καλά. Μ’ έχει φάει η περιέργεια να
δω το «γύρο του θανάτου».
Είναι αλήθεια εντυπωσιακό. Ο µοτοσικλετιστής οδηγεί στον
τοίχο της κυκλικής πίστας.
Πώς γίνεται αυτό; Γιατί δεν έχει πέσει ποτέ κανένας;
Εξαιτίας της δύναµης που του ασκεί ο τοίχος.
∆ηλαδή;
Όπως θα δεις, ο µοτοσικλετιστής, εκτελεί κυκλική κίνηση
και µάλιστα οµαλή. ∆ηλαδή σε ίσους χρόνους θα έχει διανύσει
ίσα τόξα πάνω στον κυκλικό τοίχο.
Κατάλαβα. Έχει σταθερή ταχύτητα.
Όχι ακριβώς. Στην κυκλική κίνηση µετράµε δύο ταχύτητες. Τη
γραµµική και τη γωνιακή. Η γραµµική ισούται µε το µήκος
του τόξου που διανύθηκε δια τον αντίστοιχο χρόνο που

s
t

χρειάστηκε (u= ). Η γωνιακή ταχύτητα ισούται µε τη γωνία
που διαγράφει η επιβατική ακτίνα δια τον αντίστοιχο χρόνο
(ω=
Μαρία:
Γιώργος:

Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:

Μαρία:
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φ
t

).

Τη γραµµική ταχύτητα την έχω καταλάβει. Μπερδεύτηκα όµως
µε την επιβατική ακτίνα.
Φαντάσου ότι ο µοτοσικλετιστής είναι δεµένος µε ένα σχοινί
στο κέντρο του τσίρκου. Καθώς περιστρέφεται, και το σχοινί
είναι τεντωµένο, θα παρατηρήσεις µία ακτίνα του κύκλου πάνω
στην οποία κινείται ο µοτοσικλετιστής. Αυτή την ακτίνα την
ονοµάζουµε επιβατική.
Α! ∆ηλαδή είναι νοητή.
Ακριβώς. Η γωνία που έχει διαγράψει, λοιπόν, αυτή η ακτίνα
καθώς περιστρέφεται, ορίζει τη γωνιακή ταχύτητα.
Γιατί µου είπες πριν ότι οι ταχύτητες δεν είναι σταθερές; Απ’
ότι έχω καταλάβει, στην οµαλή κυκλική κίνηση, το κινητό
διαγράφει ίσα τόξα σε ίσους χρόνους, άρα η γραµµική του
ταχύτητα δεν αλλάζει. Επίσης, η επιβατική του ακτίνα
διαγράφει ίσες γωνίες σε ίσους χρόνους, άρα ούτε και η
γωνιακή του ταχύτητα αλλάζει.
Έχεις δίκιο. Μην ξεχνάς όµως ότι η ταχύτητα είναι
διανυσµατικό µέγεθος. ∆εν µας νοιάζει δηλαδή µόνο η τιµή
της αλλά και προς τα πού κινείται το σώµα που µελετάµε.
Πάει συνέχεια γύρω-γύρω.
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Ακριβώς, η γραµµική ταχύτητα αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση,
άρα δεν θεωρείται σταθερή παρόλο που η τιµή της έχει µείνει
σταθερή.
Και τι σηµαίνει αυτή η διαφορά;
Σηµαίνει ότι υπάρχει µία δύναµη που σπρώχνει το κινητό να
στρίβει συνεχώς και να κινείται κυκλικά. Αυτή η δύναµη δεν
αφήνει το µοτοσικλετιστή να πέσει.
Μα στο µοτοσικλετιστή ασκείται µόνο το βάρος του που τον
τραβάει προς τη Γη.
Και ο τοίχος; Ο τοίχος ασκεί µία δύναµη κάθετη κάθε φορά
στην κίνηση του µοτοσικλετιστή. Όταν υπάρχει τέτοια δύναµη,
κάθετη κάθε φορά στην κυκλική τροχιά, δηλαδή πάνω στην
επιβατική ακτίνα, και µε φορά προς το κέντρο του κύκλου, το
σώµα κινείται κυκλικά. Αυτή η δύναµη ονοµάζεται
κεντροµόλος και ισούται µε το γινόµενο της µάζας του
κινητού επί το τετράγωνο της γραµµικής του ταχύτητας, δια
την ακτίνα της κυκλικής του τροχιάς (FK=

Μαρία:

m ⋅u2
).
R

Νοµίζω πως θα το έχω καταλάβει σίγουρα µέχρι το τέλος της
παράστασης...

γωνία που διαγράφει
η επιβατική ακτίνα

κεντροµόλος
δύναµη

u
R

κυκλική τροχιά

F

R

επιβατική ακτίνα

u

τόξο που διαγράφει
το κινητό

κινητό
γραµµική ταχύτητα
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Ορολογία
Εκτελώ: κάνω.
Π.χ. Η πεταλούδα εκτελεί κύκλους γύρω από τη λάµπα.
Κυκλική κίνηση: κίνηση κατά την οποία το κινητό κινείται σε κύκλο, το κινητό έχει
κυκλική τροχιά.
Π.χ. Το αυτοκίνητο κάνει κυκλική κίνηση γύρω από την πλατεία.
Οµαλή (κίνηση): κίνηση κατά την οποία η τιµή (το µέτρο) της ταχύτητας µένει
σταθερή.
Π.χ. Στην εθνική οδό, που συνήθως δεν αλλάζουµε ταχύτητα, το αυτοκίνητο κάνει
οµαλή κίνηση.
Τόξο: τµήµα της περιφέρειας ενός κύκλου.
Π.χ. Ο κύκλος χωρίζεται σε δύο ίσα τόξα που λέγονται ηµικύκλια.
Γραµµική ταχύτητα (στην κυκλική κίνηση): υπολογίζεται ως το πηλίκο του
µήκους του τόξου που διανύει το κινητό, δια το χρόνο που χρειάστηκε για να το
διανύσει.
Π.χ. Αν η γραµµική ταχύτητα ενός κινητού είναι 5m/sec, σηµαίνει ότι το κινητό σε
ένα δευτερόλεπτο, διανύει τόξο µήκους 5m.
Επιβατική ακτίνα (στην κυκλική κίνηση): το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει το
κέντρο της κυκλικής τροχιάς και το κινητό, κάθε χρονική στιγµή της κίνησής του.
Π.χ. Αν η επιβατική ακτίνα ενός κινητού έχει µήκος 2m, τότε το κινητό βρίσκεται 2m
µακριά από το κέντρο της τροχιάς του.
Γωνιακή ταχύτητα (στην κυκλική κίνηση): υπολογίζεται ως το πηλίκο της
γωνίας που διαγράφει η επιβατική ακτίνα του κινητού, δια το χρόνο που χρειάστηκε
για να τη διαγράψει.
Π.χ. Αν η γωνιακή ταχύτητα ενός κινητού είναι 3600/s, σηµαίνει ότι το κινητό σε ένα
δευτερόλεπτο, έχει κάνει ένα κύκλο.
Νοητός: φανταστικός σχηµατισµός που διευκολύνει την κατανόηση ενός
φαινοµένου.
Π.χ. Η νοητή γραµµή γύρω από την περιφέρεια της Γης, ονοµάζεται ισηµερινός.
∆ιανυσµατικό µέγεθος: το µέγεθος που περιγράφεται πλήρως µε τη βοήθεια ενός
διανύσµατος.
Π.χ. Η ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος ενώ ο χρόνος όχι.
Κατεύθυνση: η διεύθυνση και η φορά κίνησης ενός κινητού.
Π.χ. Το τρένο κινείται στην κατεύθυνση των ραγών προς τον Πειραιά.
Βάρος: η δύναµη που ασκείται στα υλικά σώµατα από τη Γη.
Π.χ. Το βάρος ενός ανθρώπου ελαττώνεται όσο αυτός αποµακρύνεται από τη Γη γιατί
εξασθενεί η επίδραση της Γης σ’ αυτόν.
Κάθετος (σε κάτι): δύο ευθείες είναι κάθετες µεταξύ τους όταν σχηµατίζουν γωνία
900.
Π.χ. Το ταβάνι είναι κάθετο στους τοίχους του δωµατίου.
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Κεντροµόλος δύναµη: η δύναµη που αναγκάζει ένα σώµα να κινηθεί κυκλικά (για
να συµβεί αυτό, πρέπει η δύναµη να είναι κάθετη στην τροχιά του κινητού, δηλαδή
µε διεύθυνση την επιβατική του ακτίνα και φορά προς το κέντρο της κυκλικής
τροχιάς).
Π.χ. Όταν ένας δροµέας είναι σε στροφή, γέρνει προς το εσωτερικό της στροφής. Μ’
αυτό τον τρόπο µέρος του βάρους του παίζει το ρόλο κεντροµόλου δύναµης κι έτσι
στρίβει ευκολότερα.

Λεξιλόγιο
Είχες προτείνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου υπερσυντέλικου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(προτείνω)
Π.χ. Η κυβέρνηση είχε προτείνει διάφορα µέτρα για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος.
Αρχικοί χρόνοι: προτείνω, πρότεινα, θα προτείνω, έχω προτείνει, είχα προτείνει, θα
έχω προτείνει

Μ’ έχει φάει η περιέργεια: έκφραση
Π.χ. Μ’ έχει φάει η περιέργεια να µάθω τη συνέχεια της ιστορίας.
Με: αντωνυµία προσωπική, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (εγώ)
Κλίση:
εγώ
εµείς
εµένα, µου
εµάς, µας
εµένα, µε
εµάς, µας
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Έχει φάει: ρήµα, έγκλισης χρόνου φωνής προσώπου αριθµού συζυγίας (τρώω)
Αρχικοί χρόνοι: τρώω, έτρωγα, θα τρώω, θα φάω, έφαγα, έχω φάει, είχα φάει, θα
έχω φάει
Περιέργεια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
περιέργεια)
Κλίση:
η περιέργεια
της περιέργειας
την περιέργεια
περιέργεια

Ίσους: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (ίσος-ηο)
Π.χ. Και οι δύο αθλητές έκαναν ίσους χρόνους στον τελικό του στίβου.
Κλίση:
ίσος
ίσου
ίσο
ίσε

ίση
ίσης
ίση
ίση

ίσο
ίσου
ίσο
ίσο

ίσοι
ίσων
ίσους
ίσοι

ίσες
ίσων
ίσες
ίσες

ίσα
ίσων
ίσα
ίσα

Θα έχω καταλάβει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου συντελεσµένου µέλλοντα,
φωνής, ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(καταλαβαίνω)
Π.χ. Μέχρι το τέλος της ιστορίας δεν είχα καταλάβει παρά µόνο τα βασικά!
Αρχικοί χρόνοι: καταλαβαίνω, καταλάβαινα, θα καταλαβαίνω, θα καταλάβω, έχω
καταλάβει, είχα καταλάβει, θα έχω καταλάβει

Παράστασης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
παράσταση)
Π.χ. Μετά το τέλος της παράστασης όρθιοι οι θεατές χειροκροτούσαν
ενθουσιασµένοι.
Κλίση:
η παράσταση
της παράστασης
την παράσταση
παράσταση
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

κυκλική
επιβατική
γραµµική
διανυσµατικό
κεντροµόλος

φτιάχνοντας

ζευγάρια

λέξεων

που

να

ταιριάζουν

ταχύτητα
δύναµη
κίνηση
ακτίνα
µέγεθος

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
οµαλή

βάρος

κατεύθυνση

1. ………………………………………

2. ………………………………………

κεντροµόλος

τόξο

Η δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα από τη Γη.

Τµήµα της περιφέρειας ενός κύκλου.

Η διεύθυνση και η φορά κίνησης ενός κινητού.
3. ………………………………………

4. ………………………………………

5. ………………………………………

Η δύναµη που αναγκάζει το σώµα να κινηθεί
κυκλικά.

Κίνηση κατά την οποία το µέτρο της ταχύτητας
µένει σταθερό.

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.

Είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος προτείνει στη Μαρία να πάνε µαζί στο τσίρκο.
Ο τοίχος δεν επηρεάζει την κυκλική κίνηση του µοτοσικλετιστή.
Ο µοτοσικλετιστής εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση.
Η επιβατική ακτίνα είναι µια νοητή γραµµή ακτίνα κύκλου, πάνω στην οποία
κινείται ο µοτοσικλετιστής.
5. Η ταχύτητα του µοτοσικλετιστή υπολογίζεται όχι µόνο βάσει της τιµής της, αλλά
και της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται το σώµα του.
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από τις οµάδες λέξεων που
δίνονται:
Για άλλη µια φορά…
(τόξα, κυκλική, διανύει)
Στο «γύρο του θανάτου» ο µοτοσικλετιστής κάνει οµαλή ……………………………
κίνηση, που σηµαίνει ότι σε ίσους χρόνους …………………………… ίσα
…………………………… πάνω στον κυκλικό τοίχο.
Τι γίνεται µε την ταχύτητα;
(µήκος, χρόνο, ταχύτητες, αντίστοιχο, γωνία)
Στην κυκλική κίνηση µετράµε δύο ……………………………: τη γραµµική και τη γωνιακή.
Η γραµµική είναι ίση µε το …………………………… του τόξου που έκανε ο
µοτοσικλετιστής δια τον …………………………… που χρειάστηκε. Η γωνιακή είναι ίση µε
την …………………………… που διαγράφει η επιβατική ακτίνα δια τον
…………………………… χρόνο.
Και τι είναι πάλι η επιβατική ακτίνα;
(γωνιακή, διαγράφει, νοητή)
Η επιβατική ακτίνα είναι µια …………………………… ακτίνα του κύκλου πάνω στην οποία
κινείται ο µοτοσικλετιστής. Η γωνία που …………………………… η ακτίνα αυτή καθώς
περιστρέφεται ορίζει την …………………………… ταχύτητα.

Αφού λοιπόν διαγράφονται ίσα τόξα σε ίσους χρόνους και
ίσες γωνίες σε ίσους χρόνους, άρα ούτε η γραµµική ούτε η
γωνιακή ταχύτητα αλλάζει και η ταχύτητα είναι σταθερή!
(κινείται, µέγεθος)
Όχι, βέβαια! Η ταχύτητα είναι διανυσµατικό ……………………………, δηλαδή δεν
εξετάζουµε µόνο την τιµή αλλά και το προς τα πού …………………………… το σώµα. Η
κατεύθυνσή του αλλάζει συνεχώς, πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει µια δύναµη που
δεν αφήνει τον µοτοσικλετιστή να πέσει.
Τι δύναµη είναι πάλι αυτή;
(κεντροµόλος, πάνω, κέντρο, κάθετη)
Είναι µια δύναµη που ασκεί ο τοίχος, …………………………… στην κυκλική τροχιά,
δηλαδή ……………………………
στην επιβατική ακτίνα και µε φορά προς το
…………………………… του κύκλου. Κάθε φορά που υπάρχει τέτοια δύναµη, το σώµα
κινείται κυκλικά. Αυτή είναι η …………………………… .
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Ο παρακείµενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσµένος
µέλλοντας ανήκουν στους συντελεσµένους χρόνους, καθώς η πράξη
που παρουσιάζουν έχει συντελεστεί, έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί.

Συντελεσµένοι χρόνοι ενεργητικής φωνής

Παρακείµενος
Ο παρακείµενος φανερώνει ότι µια πράξη έγινε και τη στιγµή που µιλάµε έχει πια
τελειώσει. Αναφέρεται, δηλαδή, στο παρόν και παρουσιάζει το αποτέλεσµα της
πράξης.
Σχηµατίζεται µε το ρήµα έχω και το απαρέµφατο του ρήµατος, τον ρηµατικό
δηλαδή τύπο που έχει το θέµα του αορίστου και την κατάληξη –ει.
Παραδείγµατα:
Έχω ταξιδέψει στην Αµερική και οι εντυπώσεις µου είναι οι καλύτερες.
∆εν έχω ακόµη καταλάβει για ποιο λόγο δεν µου µιλάει.
Κλίση:

έχω
γράψ-ει
έχεις γράψ-ει
έχει
γράψ-ει
έχουµε γράψ-ει
έχετε γράψ-ει
έχουν γράψ-ει

έχω
µιλήσ-ει
έχεις µιλήσ-ει
έχει
µιλήσ-ει
έχουµε µιλήσ-ει
έχετε µιλήσ-ει
έχουν µιλήσ-ει

έχω
αργήσ-ει
έχεις αργήσ-ει
έχει
αργήσ-ει
έχουµε αργήσ-ει
έχετε αργήσ-ει
έχουν αργήσ-ει

Υπερσυντέλικος
Ο υπερσυντέλικος είναι ο χρόνος που φανερώνει ότι µια πράξη ολοκληρώθηκε στο
παρελθόν πριν από µια άλλη ή πριν από κάποια χρονική στιγµή. Αναφέρεται, δηλαδή,
σε κάτι που έγινε στο παρελθόν και πολλές φορές συνοδεύεται από τα πια, ακόµη,
µέχρι, έως (ως), ώσπου κ.ά.
Σχηµατίζεται µε το ρήµα έχω, στον αόριστο, και το απαρέµφατο του ρήµατος, το
οποίο έχει το θέµα του αορίστου και την κατάληξη –ει.
Παραδείγµατα:
Είχε ταξιδέψει στην Αµερική, πριν τελειώσει το διδακτορικό του.
∆εν είχα καταλάβει για ποιο λόγο δεν µου µιλάει, µέχρι που τον ρώτησα τι συµβαίνει.
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Κλίση:

είχα
είχες
είχε
είχαµε
είχατε
είχαν

γράψ-ει
γράψ-ει
γράψ-ει
γράψ-ει
γράψ-ει
γράψ-ει

είχα
είχες
είχε
είχαµε
είχατε
είχαν

µιλήσ-ει
µιλήσ-ει
µιλήσ-ει
µιλήσ-ει
µιλήσ-ει
µιλήσ-ει

είχα
είχες
είχε
είχαµε
είχατε
είχαν

αργήσ-ει
αργήσ-ει
αργήσ-ει
αργήσ-ει
αργήσ-ει
αργήσ-ει

Συντελεσµένος µέλλοντας
Ο συντελεσµένος µέλλοντας παρουσιάζει µια πράξη, η οποία θα τελειώσει στο
µέλλον, πριν από µια άλλη ή από κάποιο χρόνο. Έχει σχέση, δηλαδή, µε το µέλλον
και συνοδεύεται από λέξεις (µέχρι, έως – ως) και προτάσεις µε το ώσπου.
Σχηµατίζεται µε το ρήµα έχω, στον µέλλοντα, και το απαρέµφατο του ρήµατος,
το οποίο έχει το θέµα του αορίστου και την κατάληξη –ει.
Παραδείγµατα:
Θα έχω ταξιδέψει στην Αµερική µέχρι τον επόµενο µήνα.
∆εν θα έχει καταλάβει τι συµβαίνει µέχρι να του εξηγήσεις.
Κλίση:

θα
θα
θα
θα
θα
θα
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έχω γράψ-ει
έχεις γράψ-ει
έχει γράψ-ει
έχουµε γράψ-ει
έχετε γράψ-ει
έχουν γράψ-ει

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω µιλήσ-ει
έχεις µιλήσ-ει
έχει µιλήσ-ει
έχουµε µιλήσ-ει
έχετε µιλήσ-ει
έχουν µιλήσ-ει

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω αργήσ-ει
έχεις αργήσ-ει
έχει αργήσ-ει
έχουµε αργήσ-ει
έχετε αργήσ-ει
έχουν αργήσ-ει
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β. Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε τον παρακείµενο, τον υπερσυντέλικο και τον συντελεσµένο
µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο και αριθµό:

παρακείµενος

υπερσυντέλικος

συντελεσµένος µέλλοντας

διαβάζουµε

…………………………… …………………………… ……………………………

χάνεις

…………………………… …………………………… ……………………………

τραγουδάτε

…………………………… …………………………… ……………………………

κόβουν

…………………………… …………………………… ……………………………

πίνεις

…………………………… …………………………… ……………………………

παίζουν

…………………………… …………………………… ……………………………

τηλεφωνείτε

…………………………… …………………………… ……………………………

πεινάει

…………………………… …………………………… ……………………………

µαγειρεύω

…………………………… …………………………… ……………………………

ζητάµε

…………………………… …………………………… ……………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον παρακείµενο:
Παιδιά, ακούστε µε λίγο! ……………………………………… (µαθαίνω) ότι το περιοδικό του
σχολείου µας βραβεύτηκε σε πανελλήνιο διαγωνισµό την προηγούµενη χρονιά; Οι
καθηγητές του σχολείου ……………………………………… (αποφασίζω) να καταχωρήσουν
το βραβευµένο τεύχος του περιοδικού στην ιστοσελίδα µας! Όλοι όσοι
……………………………………… (διαβάζω), το περιοδικό µας, …………………………………
(λέω) ότι είναι από τα καλύτερα! Τόσο οι γονείς όσο και οι καθηγητές
……………………………………… (µένω) ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι. Κι εγώ, ως δασκάλα
σας, πρέπει να σας πω ότι πραγµατικά ……………………………… (γίνοµαι) µια πολύ καλή
δουλειά! Συγχαρητήρια!
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3. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον υπερσυντέλικο:
Μαζί µε τους συµφοιτητές µου ……………………………………… (κάνω) την εκδροµή
στους ∆ελφούς, πριν από την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου.
……………………………………… (παίρνω) το λεωφορείο και ………………………………………
(φτάνω) στον αρχαιολογικό χώρο, πριν το µεσηµέρι. Αφού περπατήσαµε ανάµεσα
στα αποµεινάρια των ναών και το αρχαίο θέατρο του Απόλλωνα, επισκεφτήκαµε το
µουσείο και µετά πήγαµε στην Αράχοβα, για φαγητό και ξεκούραση.
……………………………………… (κλείνω) δωµάτια σε έναν παραδοσιακό ξενώνα, που πιο
όµορφο δεν ……………………………… (ξαναβλέπω) στη ζωή µου! ………………………………
(περνάω) αξέχαστα και θα το θυµόµαστε για πάντα!

4. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον συντελεσµένο µέλλοντα:

Έχω διάφορα σχέδια στο µυαλό µου και δεν έχω αποφασίσει ακόµη τι να κάνω! Το
σίγουρο πάντως είναι ότι µέχρι του χρόνου ……………………………………… (τελειώνω)
το µεταπτυχιακό µου και ……………………………………… (βρίσκω) µια δουλειά, ως
φυσικός, αφού αυτό έχω σπουδάσει. Όπως και να ‘χει, ………………………………………
(µετακοµίζω) σε καινούργιο διαµέρισµα και ……………………………………… (αγοράζω)
το αυτοκίνητο, που πάντα ονειρευόµουν. Και αν όλα πάνε όπως τα υπολογίζω,
……………………………………… (ζητάω) και τη Μαίρη σε γάµο!
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

Όταν το κινητό κινείται σε ευθεία γραµµή, η κίνησή του είναι (1) ………………………… .

s
t

Ο τύπος (u= ) υπολογίζει την (2) ………………………… .
Η κυκλική κίνηση υπολογίζεται µε την (3) ………………………… και την (4)
………………………… ταχύτητα.
Ο ισηµερινός είναι µια (5) ………………………… γραµµή γύρω από τη Γη, που τη χωρίζει
σε δύο ηµισφαίρια.

5

1
3

2

4
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.
5.

Σε σύγκριση µε κάτι.
Το σύνολο των θέσεων από τις οποίες περνάει ένα σώµα που κινείται.
Η γραµµή που αποτελείται από τµήµατα κύκλων.
Φανταστικός σχηµατισµός που διευκολύνει την κατανόηση ενός φαινοµένου.
Κατεύθυνση προς την οποία κινείται κάτι.

Σ_ _ _ _ _ _
Τ_____
Κ______
Ν_____
Φ___

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Κατά τη γνώµη µου, πρέπει ………………………………… καλά τους όρους και έπειτα
να συµφωνήσετε.
α. να εκτελέσετε
β. να µελετήσετε
γ. να µετρήσετε
2. ………………………………… τις δικές του ιδέες, πολύ πριν τελειώσει η προθεσµία.
α. Είχε προτείνει
β. Είχε αποφασίσει
γ. Είχε καταλάβει
3. Μ’ έχει φάει ………………………………… ! Πρέπει οπωσδήποτε να µάθω τι έγινε στη
συνέχεια!
α. η παράσταση
β. η περιέργεια
γ. η ταχύτητα
4. Μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει από εδώ και πέρα, ………………………………… ένα
σωρό δουλειές.
α. έχει αλλάξει
β. είχε αλλάξει
γ. θα έχει αλλάξει
5. ………………………………… να φύγει, πολύ πριν του προτείνουν άλλη δουλειά.
α. Είχε αποφασίσει
β. Θα έχει αποφασίσει
γ. Έχει αποφασίσει
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Προβλήµατα

1.

Από τις δύο πόλεις Α και Β φεύγουν ταυτόχρονα δύο τρένα που κινούνται
αντίθετα για να πάνε από τη µία πόλη στην άλλη. Το τρένο που φεύγει από την
πόλη Α, κινείται µε σταθερή ταχύτητα u1=92km/h ενώ το άλλο τρένο κινείται µε
σταθερή ταχύτητα u2=78km/h. Η απόσταση των δύο πόλεων είναι s=212.5km.
Σε πόση απόσταση από την πόλη Α θα συναντηθούν τα δύο τρένα και έπειτα από
πόσο χρόνο από την αναχώρησή τους;

2.

Ένα αυτοκίνητο διανύει µία απόσταση 20km σε 15min και ένα άλλο αυτοκίνητο,
διανύει µία απόσταση 50km σε 25min. Ποιο αυτοκίνητο έχει µεγαλύτερη
ταχύτητα;

3.

Ένας µοτοσικλετιστής εκτελεί το «γύρο του θανάτου» σε κυκλική πίστα ακτίνας
50 µέτρων. Κάθε 30 δευτερόλεπτα κάνει ένα κύκλο. Ο µοτοσικλετιστής έχει µάζα
65kgr και η µηχανή 100kgr. Υπολογίστε τη γραµµική ταχύτητα του
µοτοσικλετιστή και τη δύναµη που ασκείται σ’ αυτόν από τους τοίχους της
πίστας. (περιφέρεια κύκλου = 6.28xR)

4.

Μία µοτοσικλέτα κινείται οµαλά γύρω από κυκλική πλατεία ακτίνας 10m. H µάζα
του οδηγού και της µηχανής είναι 200kgr. Η κεντροµόλος δύναµη που ασκείται
στη µηχανή είναι 200Ν. Σε πόσο χρόνο η µοτοσικλέτα διανύει ένα κύκλο γύρω
από την πλατεία; (περιφέρεια κύκλου = 6.28xR)

31

32

