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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Κείµενο 1
Η σπουδαιότητα των εξισώσεων στις επιστήµες
Σε όλες τις επιστήµες συνηθίζεται να εκφράζονται οι διάφοροι νόµοι µε τη µορφή
εξισώσεων. Στις εξισώσεις αυτές, κάθε σύµβολο αντιπροσωπεύει και µία ποσότητα που είναι
δυνατό να µετρηθεί µε την εκτέλεση ενός πειράµατος. Αυτή η συµβολική αναπαράσταση κάνει
τις εξισώσεις πολύ χρήσιµα εργαλεία για τους επιστήµονες.
Είναι χαρακτηριστικό πως µία µικρή αλλαγή µπορεί να κάνει άχρηστη µία εξίσωση. Για
παράδειγµα, η δηµοφιλής εξίσωση Ε=mc2, αν γραφτεί ως E=3mc2, δεν αντιστοιχεί σε κανένα
φυσικό φαινόµενο. Στη σωστή της έκφραση, όµως, αν και µε λίγα σύµβολα, είναι πανίσχυρη.
Περιέχει µία γνώση που εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ενεργειακή αλλαγή, είτε αυτή συµβαίνει
σε ένα κύτταρο ζωντανού οργανισµού είτε σε µία κοσµική έκρηξη. Φαίνεται, µάλιστα, πως
ισχύει ακόµα και στην αρχή δηµιουργίας του κόσµου!
Επίσης, η προσεκτική µελέτη µιας εξίσωσης βοηθά τους επιστήµονες να δουν πράγµατα που
αρχικά αγνοούσαν, όπως συµβαίνει και µε την παρατήρηση ενός έργου. Για παράδειγµα, ο
Πικάσο δεν θα µπορούσε να φανταστεί την ποικιλία συναισθηµάτων που θα προκαλούσε η
«Γκουέρνικα». Με τον ίδιο τρόπο και ο Αϊνστάιν δεν θα µπορούσε να προβλέψει τις συνέπειες
των εξισώσεων του για τη σχετικότητα.

Πολύ συχνά, µεγάλοι επιστήµονες εκφράζουν το ερώτηµα αν οι εξισώσεις εφευρίσκονται ή
ανακαλύπτονται. Ένας Ινδοαµερικανός αστροφυσικός, όταν ανακάλυπτε ένα νέο γεγονός ή
είχε µία έµπνευση, έλεγε το εξής: «νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί και εγώ απλά έτυχε να το
παρατηρήσω». Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, οι νόµοι που κυβερνούν τις διαδικασίες του
σύµπαντος υπάρχουν ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ανθρώπων. Άρα και οι εξισώσεις που
περιγράφουν αυτούς τους νόµους φαίνεται ότι απλά περιµένουν κάποιος να τις παρατηρήσει.
Μπορούµε, λοιπόν, να χαρακτηρίσουµε τους επιστήµονες «κοσµικούς αρχαιολόγους», οι οποίοι
προσπαθούν να ανακαλύψουν νόµους που ήδη υπάρχουν από τη δηµιουργία του σύµπαντος.
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Το βασικότερο εργαλείο που χρησιµοποιούν οι επιστήµονες για
την ανακάλυψη νέων νόµων είναι το πείραµα. Η αξιοπιστία µιας
καινούργιας θεωρίας εξαρτάται από τη συµφωνία της ή όχι µε το
πείραµα. Ο πρώτος που υποστήριξε κάτι τέτοιο ήταν ο Γαλιλαίος.
Πίστευε ότι για την πρόοδο της επιστήµης είναι απαραίτητος ο
συνδυασµός µαθηµατικής θεµελίωσης και πειραµατικής
επαλήθευσης.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει µόνο για µαθηµατικές εξισώσεις. Και οι
χηµικοί χρησιµοποιούν εξισώσεις που δεν είναι γραµµένες µε τη
λογική των µαθηµατικών συµβόλων. Στην περίπτωση αυτή
χρησιµοποιούνται γράµµατα που συµβολίζουν τα άτοµα και τα
µόρια των σωµάτων που αλληλεπιδρούν. Τέτοιες απλές εξισώσεις
βοήθησαν, για παράδειγµα, στην κατανόηση της καταστροφής του στρώµατος του όζοντος
στην ατµόσφαιρα.
Σε όλες τις επιστήµες, όµως, οι εξισώσεις είναι ο καλύτερος τρόπος έκφρασης των
περισσότερων νόµων της φύσης. Κάθε επιστήµονας, βέβαια, τις αντιµετωπίζει διαφορετικά
ανάλογα µε το αντικείµενό του, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο ανέκδοτο.

Ρώτησαν ένα µαθηµατικό, ένα φυσικό, ένα µηχανικό και ένα βιολόγο για την αριθµητική τιµή
του «π».
Μαθηµατικός: ισούται µε το πηλίκο της περιµέτρου ενός κύκλου προς τη διάµετρό του
Φυσικός: είναι 3.141593 συν ή πλην 0.000001
Μηχανικός: είναι περίπου 3
Βιολόγος: τι είναι το «π»;

περίµετρος

διάµετρος

Ορολογία
Νόµος: επιστηµονικός κανόνας που αποδεικνύεται µόνο πειραµατικά.
Π.χ. Οι νόµοι του Νεύτωνα αναφέρονται στην κίνηση των σωµάτων.
Εξίσωση: ισότητα µεταξύ δύο συνδυασµών µεγεθών.
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Π.χ. Η εξίσωση που περιγράφει τη θεωρία του Αϊνστάιν είναι «E=mc2» και λέει ότι η
ενέργεια Ε, που περιέχει ένα σώµα, είναι ίση µε το γινόµενο της µάζας του «m», επί την
ταχύτητα του φωτός «c», στο τετράγωνο.
Κύτταρο: ο µικρότερος ζωντανός οργανισµός, που µπορεί να αναπαράγεται.
Π.χ. Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από πολλά κύτταρα.
Κοσµική έκρηξη: έκρηξη που συµβαίνει στο διάστηµα, συνήθως από την καταστροφή ή τη
δηµιουργία ουράνιων σωµάτων.
Π.χ. Το σύµπαν λέγεται ότι δηµιουργήθηκε από την πρώτη κοσµική έκρηξη.
Σχετικότητα: η παρατήρηση ή µελέτη ενός φαινοµένου σε σχέση µε κάποιο άλλο.
Π.χ. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν αναφέρεται στη µελέτη της κίνησης ενός
συστήµατος σωµάτων σε σχέση µε κάποιο άλλο σύστηµα.
Μαθηµατική θεµελίωση: η µαθηµατική απόδειξη κάποιας θεωρίας.
Π.χ. Για τους νόµους δεν είναι δυνατόν να γίνει µαθηµατική θεµελίωση.
Άτοµο: το µικρότερο δυνατό σωµατίδιο ενός χηµικού στοιχείου, που διατηρεί χηµικές
ιδιότητες.
Π.χ. Ένα µόριο νερού αποτελείται από ένα άτοµο οξυγόνου και δύο άτοµα υδρογόνου.
Μόριο: το ελάχιστο σωµατίδιο ενός στοιχείου ή µιας χηµικής ένωσης που µπορεί να υπάρχει
ελεύθερο και να διατηρεί τις ιδιότητες του σώµατος στο οποίο ανήκει.
Π.χ. Σε δύο γραµµάρια υδρογόνου υπάρχουν 6.023x1023 µόρια υδρογόνου!
Όζον: µόριο που αποτελείται από τρία άτοµα οξυγόνου αντί για δύο, που σχηµατίζουν το
µόριο του οξυγόνου.
Π.χ. Το όζον που περνάει από την ατµόσφαιρα δρα καταστροφικά στον πλανήτη µας.
π: συµβολίζει το αποτέλεσµα της διαίρεσης της περιµέτρου ενός κύκλου προς το µήκος της
διαµέτρου του.
Π.χ. Πολλοί µαθηµατικοί ασχολούνται µε τον υπολογισµό του «π» µε µεγάλη ακρίβεια.
Περίµετρος: το µήκος της περιφέρειας ενός κύκλου.
Π.χ. Η περίµετρος της κυκλικής πλατείας είναι 100 µέτρα.
Κύκλος: γεωµετρικό σχήµα που αποτελείται από το σύνολο των σηµείων, που απέχουν ίση
απόσταση από ένα κέντρο.
Π.χ. Με το διαβήτη µπορούµε να σχεδιάσουµε κύκλους.
∆ιάµετρος: το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο σηµεία της περιµέτρου ενός κύκλου και
περνάει και από το κέντρο του κύκλου.
Π.χ. Η διάµετρος της πλατείας είναι τελικά πολύ µεγαλύτερη από αυτό που υπολόγιζαν στην
αρχή.
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Λεξιλόγιο
Συνηθίζεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συνηθίζοµαι)
Π.χ. Συνηθίζεται η εταιρεία µας να κλείνει το καλοκαίρι.
Αρχικοί χρόνοι: συνηθίζοµαι, συνηθιζόµουν, θα συνηθίζοµαι, θα συνηθιστώ, συνηθίστηκα,
έχω συνηθιστεί, είχα συνηθιστεί, θα έχω συνηθιστεί
Να εκφράζονται: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (εκφράζοµαι)
Π.χ. Οι απόψεις αυτού του πολιτικού εκφράζουν το µεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού
λαού.
Αρχικοί χρόνοι: εκφράζοµαι, εκφραζόµουν, θα εκφράζοµαι, θα εκφραστώ, εκφράστηκα, έχω
εκφραστεί, είχα εκφραστεί, θα έχω εκφραστεί
∆ιάφοροι: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(διάφορος-η-ο)
Π.χ. Βγήκα στα µαγαζιά και αγόρασα διάφορα πράγµατα για το σπίτι.
Κλίση:
διάφορος
διάφορου
διάφορο
διάφορε

διάφορη
διάφορης
διάφορη
διάφορη

διάφορο
διάφορου
διάφορο
διάφορο

διάφοροι
διάφορων
διάφορους
διάφοροι

διάφορες
διάφορων
διάφορες
διάφορες

διάφορα
διάφορων
διάφορα
διάφορα

∆ηµοφιλής: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (δηµοφιλήςής-ές)
Π.χ. Το καλοκαίρι θα κάνει µια µεγάλη συναυλία η πιο δηµοφιλής τραγουδίστρια της χώρας.
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Κλίση:
δηµοφιλής
δηµοφιλούς
δηµοφιλή
(δηµοφιλής)

δηµοφιλής
δηµοφιλούς
δηµοφιλή
(δηµοφιλής)

δηµοφιλές
δηµοφιλούς
δηµοφιλές
δηµοφιλές

δηµοφιλείς
δηµοφιλών
δηµοφιλείς

δηµοφιλείς
δηµοφιλών
δηµοφιλείς

δηµοφιλή
δηµοφιλών
δηµοφιλή
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(δηµοφιλείς)

δηµοφιλή

Οποιαδήποτε: αντωνυµία αναφορική, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε)
Π.χ. Οποιαδήποτε ώρα θελήσεις να µου µιλήσεις, έλα στο γραφείο µου.
Κλίση:
οποιοσδήποτε
οποιουδήποτε
οποιονδήποτε

οποιαδήποτε
οποιασδήποτε
οποιαδήποτε

οποιοδήποτε
οποιουδήποτε
οποιοδήποτε

οποιοιδήποτε
οποιωνδήποτε
οποιουσδήποτε

οποιεσδήποτε
οποιωνδήποτε
οποιεσδήποτε

οποιαδήποτε
οποιωνδήποτε
οποιαδήποτε

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:
νόµοι - νοµοί
1. Σε όλες τις επιστήµες οι διάφοροι ……………………… εκφράζονται µε τη µορφή εξισώσεων.
χρήσιµη - άχρηστη
2. Μια µικρή αλλαγή µπορεί να κάνει µία εξίσωση ……………………… .
επιστήµονες - µαθητές
3. Συχνά, οι µεγάλοι ……………………… εκφράζουν το ερώτηµα αν οι εξισώσεις εφευρίσκονται
ή ανακαλύπτονται.
αρχαιολόγους - φιλοσόφους
4. Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε τους επιστήµονες «κοσµικούς ………………………», οι οποίοι
προσπαθούν να ανακαλύψουν νόµους που ήδη υπάρχουν.
εµπειρία - πείραµα
5. Το βασικότερο εργαλείο που χρησιµοποιούν οι επιστήµονες για την ανακάλυψη νέων
νόµων είναι το ……………………… .

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:
αντίθετη σηµασία από τις:
1.
χρήσιµη

…………………………

ίδια σηµασία µε τις:
4.
περιλαµβάνει

…………………………
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2.
σε εξάρτηση

…………………………

3.
διαφωνία

…………………………

5.
κόσµος

…………………………

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Στις εξισώσεις κάθε σύµβολο αντιπροσωπεύει µια ποσότητα που είναι δυνατό να
µετρηθεί µε την εκτέλεση ενός πειράµατος.
Οι εξισώσεις είναι τελείως άχρηστα εργαλεία για τους επιστήµονες.
Ένας Ελληνοαµερικάνος αστροφυσικός έλεγε το εξής: «νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί
και εγώ απλά έτυχε να το παρατηρήσω».
Οι επιστήµονες προσπαθούν να ανακαλύψουν νόµους που δεν υπήρχαν από τη
δηµιουργία του σύµπαντος.
Ο Γαλιλαίος πίστευε, ότι για την πρόοδο της επιστήµης είναι απαραίτητος ο συνδυασµός
µαθηµατικής θεµελίωσης και πειραµατικής επαλήθευσης.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

δηµοφιλής, νόµοι, πειράµατος, χρήσιµα, φαινόµενο, σκεπτικό, αξιοπιστία, όζοντος, µόρια,
πανίσχυρη

1.
2.

Οι εξισώσεις είναι ……………………… εργαλεία για τους επιστήµονες.
Σύµφωνα µε το ……………………… ενός Ινδοαµερικανού αστροφυσικού οι νόµοι που
κυβερνούν τις διαδικασίες του σύµπαντος υπάρχουν ανεξάρτητα από την ύπαρξη των
ανθρώπων.
3. Οι εξισώσεις των χηµικών βοήθησαν στην κατανόηση της καταστροφής του στρώµατος
του ……………………… στην ατµόσφαιρα.
4. Η εξίσωση E=mc2 είναι ……………………… .
5. Στην σωστή της έκφραση µια εξίσωση είναι ……………………… .
6. Αν η δηµοφιλής εξίσωση E=mc2 γραφτεί ως E=mc3, δεν αντιστοιχεί σε κανένα φυσικό
……………………… .
7. Σε όλες τις επιστήµες µε τη µορφή εξισώσεων εκφράζονται οι διάφοροι …………………… .
8. Οι χηµικοί χρησιµοποιούν γράµµατα που συµβολίζουν τα άτοµα και τα ………………………
των σωµάτων που αλληλεπιδρούν.
9. Η ……………………… µιας καινούργιας θεωρίας εξαρτάται από τη συµφωνία της ή όχι µε
το πείραµα.
10. Μια ποσότητα είναι δυνατό να µετρηθεί µε την εκτέλεση ενός ……………………… .
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Κείµενο 2
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:

Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
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E = m·c2
Γεια σου Μαρία. Γιορτάζει ο αδερφός σου σήµερα.
Να τον χαίρεσαι!
Α! Σ’ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Τι δώρο του πήρες για τη γιορτή του;
Του αγόρασα µία αφίσα µε τον αγαπηµένο του
επιστήµονα. Τον Αϊνστάιν!
Ελπίζω να τον θαυµάζει µόνο για το µυαλό του, ως
φυσικό, γιατί ως χαρακτήρας δεν ήταν και ο
καλύτερος...
Τι θες να πεις;
∆εν ξέρεις ότι αυτός ευθύνεται για την κατασκευή της ατοµικής βόµβας µε
όλα τα γνωστά αποτελέσµατα;
Αυτό που ξέρω είναι ότι το 1905 ο Αϊνστάιν δηµοσίευσε πέντε άρθρα, από τα
οποία το τελευταίο αναφερόταν στη γνωστή εξίσωση E = mc2.

Ναι, πράγµατι. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι η εξίσωση αυτή προέκυψε από
την ειδική θεωρία της σχετικότητας, που δηµοσίευσε την ίδια χρονιά.
Την έχω ακουστά, αλλά ...
Συνοπτικά, περιγράφει ότι ένας παρατηρητής αντιλαµβάνεται ένα
φαινόµενο σε σχέση µε το χώρο, στον οποίο το παρατηρεί. Για παράδειγµα,
αν κάποιος βρίσκεται σε ένα κλειστό κουτί, το οποίο κινείται, δεν µπορεί να
χρησιµοποιήσει µηχανικά µέσα, για να αποδείξει την κίνηση του κουτιού.
Στην ίδια δηµοσίευση αναφέρει, επίσης, ότι η ταχύτητα του φωτός είναι
πάντα σταθερή σε ένα αδρανειακό σύστηµα αναφοράς, ανεξάρτητα από
την ταχύτητα της πηγής του.
Από αυτά συµπέρανε, λοιπόν, τη γνωστή σχέση µεταξύ ενέργειας και µάζας;
Ακριβώς. Καταλαβαίνεις πόσο σηµαντική ήταν µια τέτοια διαπίστωση. Σκέψου
πόσο σηµαντική θεωρείται η πυρηνική ενέργεια, που προκύπτει από τη
διάσπαση του πυρήνα του ουρανίου.
Μα είναι πολύ µεγάλη αυτή η ενέργεια, ικανή να καταστρέψει ολόκληρες
πόλεις!
Υπολόγισε ότι κατά τη διάσπαση του πυρήνα, µόνο το ένα χιλιοστό της µάζας
του µετατρέπεται σε ενέργεια.
Άρα η εξίσωση του Αϊνστάιν µιλάει για τεράστια ποσά ενέργειας, που µπορεί
να αποδώσει ένα υλικό σώµα.

55

Επιστηµονικά ελληνικά

Γιώργος:

Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
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Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπουµε και τα οφέλη αυτής της ανακάλυψης. Η
πλήρης µετατροπή της µάζας σε ενέργεια θα σηµατοδοτούσε και το ανώτατο
όριο παραγωγής ενέργειας, και εποµένως το ανώτατο όριο παραγωγικότητας,
και τη δηµιουργία ενός νέου βιοµηχανικού κόσµου.
Ή την κατασκευή ενός πανίσχυρου όπλου…
Σ΄ αυτό το σηµείο βρίσκεται και το ηθικό λάθος του Αϊνστάιν, το οποίο
βέβαια αναγνώρισε, αλλά ήταν πια αργά.
Τι είχε συµβεί;
Το 1939, υπέγραψε µια επιστολή στον πρόεδρο Ρούσβελτ, στην οποία
υποστήριζε την κατασκευή της ατοµικής βόµβας.
Σοβαρά; Γιατί έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο;
Σκέψου την επεκτατική πολιτική των Γερµανών εκείνης της εποχής. Υπήρχαν
έντονες φήµες ότι και οι Γερµανοί εργάζονταν για την κατασκευή της
ατοµικής βόµβας µε στόχο να γίνουν η κυρίαρχη φυλή.
∆εν µπορούσε να γίνει µία κοινή συµφωνία;
Όπως και σήµερα, έτσι και τότε, ο ισχυρότερος πολεµικός εξοπλισµός είναι
αυτός που εξασφαλίζει την ειρήνη σε ένα κράτος. Γι’ αυτό και οι ΗΠΑ έπρεπε
να προλάβουν...
Τελικά µια τόσο σηµαντική ανακάλυψη, περισσότερο κατέστρεψε παρά
βοήθησε...
Πράγµατι... Είχαν ρωτήσει κάποτε τον Αϊνστάιν, πώς είναι δυνατόν να
µπόρεσαν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν τα άτοµα, αλλά να µην κατάφεραν
να τα ελέγξουν.
Και τι απάντησε;
Είναι απλό, η πολιτική είναι πιο δύσκολη από τη φυσική!

Ορολογία
Ατοµική βόµβα: είδος βόµβας που κατά την έκρηξή της απελευθερώνεται ενέργεια που
προκαλείται από διάσπαση ατόµων.
Π.χ. Η καταστροφή που προκαλεί µία ατοµική βόµβα είναι τόσο µεγάλη που χρειάζονται πολλά
χρόνια για να ξαναέρθει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση.
Θεωρία: επιστηµονικός κανόνας που αποδεικνύεται πειραµατικά και µαθηµατικά και προκύπτει
από γνώσεις που θεωρούνται δεδοµένες.
Π.χ. Η επιστήµη εξελίσσεται όσο δηµιουργούνται καινούργιες θεωρίες.
Παρατηρητής: αυτός που παρακολουθεί την εξέλιξη ενός φαινοµένου.
Π.χ. Ανάλογα µε τη θέση του, ένας παρατηρητής αντιλαµβάνεται διαφορετικά το ίδιο
φαινόµενο.
Φαινόµενο: αυτό που φαίνεται, αντικείµενο επιστηµονικής παρατήρησης και µελέτης.
Π.χ. Το φαινόµενο της βροχής οφείλεται στη µετατροπή του αέρα σε νερό.
Μηχανικά µέσα: αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σε µια διαδικασία.
Π.χ. Το αυτοκίνητο είναι µηχανικό µέσο µεταφοράς.
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Αδρανειακός: αυτός που δεν επιταχύνεται
Π.χ. Ένα σώµα που κινείται µε σταθερή ταχύτητα κάνει αδρανειακή κίνηση.
Σύστηµα αναφοράς: σύνολο σωµάτων ως προς τα οποία µελετάµε κάποια φαινόµενα.
Π.χ. Η γη θεωρείται ως σύστηµα αναφοράς για τη µελέτη σωµάτων που κινούνται πάνω σ’
αυτή.
Πυρηνική ενέργεια: η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν διασπώνται οι πυρήνες των
ατόµων.
Π.χ. Η πυρηνική ενέργεια θα είναι η ενέργεια του µέλλοντος αφού τα αποθέµατα πετρελαίου
εξαντλούνται.
∆ιάσπαση: χωρισµός ενός σώµατος σε δύο µέρη.
Π.χ. Τα δύο µεγάλα πολιτικά κόµµατα οδήγησαν στη διάσπαση των πολιτών σε δύο οµάδες.
Πυρήνας: κοµµάτι ύλης που αποτελεί το κέντρο του ατόµου.
Π.χ. Οι πυρήνες του ουρανίου διασπώνται εύκολα γι’ αυτό το ουράνιο χρησιµοποιείται στις
ατοµικές βόµβες.
Υλικό σώµα: το σώµα που έχει µάζα.
Π.χ. Τα υλικά σώµατα µπορεί να είναι στερεά, υγρά ή αέρια.
Λεξιλόγιο
Τελευταίο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (τελευταίος-αο)
Π.χ. Την τελευταία φορά που τον είδα ένιωθε πολύ κουρασµένος.
Κλίση:
τελευταίος
τελευταίου
τελευταίο
τελευταίε

τελευταία
τελευταίας
τελευταία
τελευταία

τελευταίο
τελευταίου
τελευταίο
τελευταίο

τελευταίοι
τελευταίων
τελευταίους
τελευταίοι

τελευταίες
τελευταίων
τελευταίες
τελευταίες

τελευταία
τελευταίων
τελευταία
τελευταία

Αναφερόταν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής παθητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναφέροµαι)
Π.χ. Το απόσπασµα που διαβάσαµε αναφερόταν στο β΄ παγκόσµιο πόλεµο.
Αρχικοί τύποι: αναφέροµαι, αναφερόµουν, θα αναφέροµαι, θα αναφερθώ, αναφέρθηκα, έχω
αναφερθεί, είχα αναφερθεί, θα έχω αναφερθεί
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Προέκυψε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής, προσώπου γ΄,
αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(προκύπτω)
Π.χ. Λυπάµαι, αλλά δεν θα µπορέσω να έρθω το απόγευµα. Προέκυψε κάποιο πρόβληµα.
Αρχικοί τύποι: προκύπτω, προέκυπτα, θα προκύπτω, θα προκύψω, προέκυψα, έχω προκύψει,
είχα προκύψει, θα έχω προκύψει
Να χρησιµοποιήσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β’ (χρησιµοποιώ)
Π.χ. Κάναµε το πείραµα στο εργαστήριο χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα όργανα.
Αρχικοί τύποι: χρησιµοποιώ, χρησιµοποιούσα, θα χρησιµοποιώ, θα χρησιµοποιήσω,
χρησιµοποίησα, έχω χρησιµοποιήσει, είχα χρησιµοποιήσει, θα έχω χρησιµοποιήσει
Οφέλη: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το όφελος)
Π.χ. Η ανάπτυξη της επιστήµης δηµιούργησε πολλά οφέλη για την ανθρωπότητα.
Κλίση:
το όφελος
του οφέλους
το όφελος
όφελος
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

πυρηνική
κοσµική
ατοµική
υλικό
µαθηµατική

θεµελίωση
βόµβα
σώµα
ενέργεια
έκρηξη

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

αδρανειακός

κύτταρο

φαινόµενο

όζον

1. ………………………………………

Ο µικρότερος ζωντανός οργανισµός, που µπορεί να
αναπαράγεται.

2. ………………………………………

Αυτό που φαίνεται, αντικείµενο επιστηµονικής
παρατήρησης και µελέτης.

3. ………………………………………

Μόριο που αποτελείται από 3 άτοµα οξυγόνου αντί για 2.
Χωρισµός ενός σώµατος σε δύο µέρη.

4. ………………………………………
Αυτός που δεν επιταχύνεται.
5. ………………………………………

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Ο Αϊνστάιν ευθύνεται για την κατασκευή της ατοµικής βόµβας.
2. Το 1905 ο Αϊνστάιν δηµοσίευσε πέντε άρθρα, από τα οποία το πρώτο αναφερόταν στη
γνωστή εξίσωση E=mc2.
3. Η ταχύτητα το φωτός δεν είναι πάντα σταθερή σε ένα αδρανειακό σύστηµα αναφοράς και
εξαρτάται από την ταχύτητα της πηγής του.
4. Η εξίσωση του Αϊνστάιν µιλάει για τεράστια ποσά ενέργειας, που µπορεί να αποδώσει ένα
υλικό σώµα.
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5. Η πλήρης µετατροπή της µάζας σε ενέργεια θα σηµατοδοτούσε και το ανώτατο όριο
παραγωγής ενέργειας, και εποµένως το ανώτατο όριο παραγωγικότητας, και τη δηµιουργία
ενός νέου βιοµηχανικού κόσµου.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από τις οµάδες λέξεων που
δίνονται:
Για άλλη µια φορά…
(πειραµατικής, µαθηµατικής)
Ο Γαλιλαίος πίστευε, ότι για την πρόοδο της επιστήµης είναι απαραίτητος ο συνδυασµός
………………………… θεµελίωσης και ………………………… επαλήθευσης.

Ποια ήταν η διαφορά;
(άτοµα, µόριο)
Το µικρότερο δυνατό σωµατίδιο ενός χηµικού στοιχείου, που διατηρεί χηµικές ιδιότητες
λέγεται …………………………, ενώ το ………………………… είναι το ελάχιστο σωµατίδιο ενός
στοιχείου που µπορεί να υπάρχει ελεύθερα και να διατηρεί τις ιδιότητες του σώµατος στο
οποίο ανήκει.
Και πάλι…
(εξισώσεων, νόµοι)
Σε όλες τις επιστήµες συνηθίζεται οι διάφοροι ………………………… να εκφράζονται µε τη µορφή
………………………… .
Η δηµοσίευση…
(άρθρα, δηµοσίευσε, εξίσωση)
Το 1905 ο Αϊνστάιν ………………………… πέντε …………………………, από τα οποία το τελευταίο
αναφερόταν στη γνωστή ………………………… E=mc2.

Ποια ήταν η θεωρία αυτή;
(φαινόµενο, σχετικότητας, παρατηρητής)
Η θεωρία της ………………………… περιγράφει ότι ένας ………………………… αντιλαµβάνεται ένα
………………………… σε σχέση µε το χώρο, στον οποίο το παρατηρεί.
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Χρήση των πτώσεων
α. Ονοµαστική
Η ονοµαστική χρησιµοποιείται:
1. για να δηλώσει το υποκείµενο του ρήµατος.
2. για να δηλώσει το κατηγορούµενο υποκειµένου.
3. σε ορισµένες στερεότυπες εκφράσεις.

Π.χ. Ήρθαν η Ελένη και ο Γιώργος.
Π.χ. Ο πατέρας µου είναι γιατρός.
Π.χ. Έχουµε ραντεβού στις τρεις η ώρα.

β. Γενική
Σε γενική µπαίνει η λέξη που µας δείχνει σε ποιον ανήκει κάτι, δηλαδή ποιανού είναι κάτι.
Π.χ. (Ο Νίκος έχει αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι καινούργιο.)
Το αυτοκίνητο του Νίκου είναι καινούργιο.
Ακόµα, η γενική δείχνει τη σχέση ενός ονόµατος (προσώπου, ζώου, πράγµατος) µε ένα άλλο.
Φανερώνει:
την καταγωγή του
: τα παιδί του κυρίου Πέτρου
τη δηµιουργία του
: ο Ερµής του Πραξιτέλη
την προέλευσή του
: ο χυµός του λεµονιού
την αξία του
: ένα γραµµατόσηµο των δύο ευρώ
τον χρόνο του
: η τέχνη του αιώνα µας
τον τόπο του
: τα µνηµεία της Ακρόπολης
το περιεχόµενο
: ποτήρι νερού
την αιτία
: δάκρυα λύπης
την ιδιότητα
: τα πουλιά της θάλασσας
τη σύγκριση
: η καλύτερη δασκάλα του σχολείου
γ. Αιτιατική
Η αιτιατική χρησιµοποιείται:
1. για να δηλώσει το αντικείµενο του ρήµατος.
2. µετά από τις προθέσεις από, µε, σε, για.
3. για να δηλώσει διάρκεια (χρόνο).
4. για να δηλώσει απόσταση.

Π.χ.
Π.χ.
Π.χ.
Π.χ.

Η αστυνοµία έπιασε τον κλέφτη.
Η Ζωή είναι από την Αθήνα.
∆ούλευα όλο το χρόνο.
Έτρεξα δύο χιλιόµετρα.

δ. Κλητική
Η κλητική µας βοηθά να φωνάζουµε κάποιον.

Π.χ. Έλα, ρε Πέτρο!
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Προσωπικές αντωνυµίες (έµµεσο - άµεσο αντικείµενο)

Οι προσωπικές αντωνυµίες φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του
λόγου: εκείνου που µιλάει (α΄ πρόσωπο - εγώ), εκείνου που του
µιλάµε (β΄ πρόσωπο - εσύ) και εκείνου για τον οποίο γίνεται λόγος
(γ΄ πρόσωπο - αυτός).

α΄ πρόσωπο

β΄ πρόσωπο
ενικός

δυνατοί
τύποι
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

εγώ
εµένα
εµένα
-

αδύνατοι
τύποι

δυνατοί
τύποι

µου
µε
-

εσύ
εσένα
εσένα
εσύ

αδύνατοι
τύποι

σου
σε
-

πληθυντικός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

εµείς
εµάς
εµάς
-

δυνατοί
τύποι

µας
µας
-

αδύνατοι
τύποι

εσείς
εσάς
εσάς
-

γ΄ πρόσωπο
ενικός
δυνατοί αδύνατοι
τύποι
τύποι

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

αυτός
αυτού
αυτόν
-

τος
του
τον
-

αυτή
αυτής
αυτήν
-

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

αυτοί
αυτών
αυτούς
-

τοι
τους
τους
-

αυτές
αυτών
αυτές
-

τη
της
την
-

σας
σας
-

δυνατοί
τύποι

αδύνατοι
τύποι

αυτό
αυτού
αυτό
-

το
του
το
-

αυτά
αυτών
αυτά
-

τα
τους
τα
-

πληθυντικός

τες
τους
τις (τες)
-

Οι δυνατοί τύποι χρησιµοποιούνται όταν βρίσκονται µόνοι στο λόγο ή όταν θέλουµε να
τονίσουµε κάτι ή να το ξεχωρίσουµε από άλλο: Π.χ. Να φύγουν αυτοί, όχι εσείς.
Οι αδύνατοι τύποι είναι συχνότεροι. Αυτούς συνήθως χρησιµοποιούµε, όταν δεν θέλουµε να
τονίσουµε κάτι ή να το ξεχωρίσουµε από άλλο: Π.χ. Με φώναξε.
Παρατήρηση: Το τις µπαίνει πριν από το ρήµα, το τες ύστερα από αυτό.
Π.χ. Αν τις δες, χαιρέτα τες.
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β. Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το σωστό τύπο των λέξεων
στην παρένθεση:
1. Ο Γιάννης είναι ……………………… (γιατρός) και ο πατέρας του είναι ………………………
(µηχανικός).
2. Αύριο έχω ραντεβού µε τη Μαρία στις τρεις ……………………… (ώρα).
3. ……………………… (Σάββατο) θα πάω εκδροµή.
4. Η Ελένη είναι από ……………………… (Αθήνα), ενώ η φίλη της η Θάλεια είναι από
……………………… (Θεσσαλονίκη).
5. Χθες βγήκα στα µαγαζιά µε ……………………… (φίλη) µου.
6. ∆εν ……………………… (εγώ) αρέσει αυτό το φαγητό, θα παραγγείλω άλλο.
7. Ο υπουργός ευθύνεται για τη ……………………… (δηµιουργία) αυτής της κατάστασης.
8. Ένας καθηγητής ……………………… (µαθηµατικά) µου εξήγησε εκείνη την εξίσωση.
9. Εκείνο το σπίτι βρίσκεται στην οδό ……………………… (Ελευθέριος Βενιζέλος).
10. Χθες πήγα σε ένα κατάστηµα και αγόρασα µια τηλεόραση για ……………………… (σπίτι).

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το σωστό τύπο των λέξεων
στην παρένθεση:
1. Το ξενοδοχείο αυτό είναι ……………………… ……………………… (πρώτη, κατηγορία).
2. Οι ……………………… ……………………… (αποφασιστική, σηµασία) συζητήσεις θα γίνουν
αύριο.
3. ∆έκα εκατοµµύρια ……………………… (Έλληνες) ζουν στο εξωτερικό.
4. ……………………… ……………………… (φλόγες, φωτιά) έβγαιναν έξω από το κτίριο.
5. Η Ελένη είναι δύο χρόνια µεγαλύτερη από ……………………… (αυτός).

3. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το σωστό τύπο της
προσωπικής αντωνυµίας:
1. ………… ……… υποσχέθηκες, µαµά, ότι θα πάµε στην παιδική χαρά το µεσηµέρι, έτσι; (εγώ,
αυτό)
2. Στο πάρτι γνώρισα τους φίλους µου στην Αναστασία. ……… ……… γνώρισα όλους, γιατί
ήταν µόνη και δεν ήξερε κανέναν. (αυτή, αυτοί)
3. ∆εν ……… άρεσαν του Πέτρου τα µακαρόνια και ήταν όλο γκρίνια. Θύµωσα και ……… τόσο
πολύ που ……… πήρα όλο το πιάτο, όπως ήταν στο τραπέζι, και ……… πέταξα στην αυλή.
(αυτός, εγώ, αυτός, αυτό)
4. ∆εν βαρεθήκατε ακόµη; ……… έχω µιλήσει γι’ αυτό το θέµα τουλάχιστο πέντε φορές ως
τώρα. (εσείς)
5. Αχ, βρε Μαριάννα, ……… ……… έχω πει τόσες φορές να είσαι προσεκτική, όταν λύνεις της
ασκήσεις σου. (εσύ, αυτό)
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4. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το σωστό τύπο της
προσωπικής αντωνυµίας:
1. ……… η θεία µου ……… πήρε ένα µυθιστόρηµα για τα γενέθλιά µου. ……… τι ……… πήρε;
(εγώ, εγώ, εσύ, εσύ)
2. Χθες ο φίλος µου ……… τηλεφώνησε και ……… φώναξε στο σπίτι του. ……… είπε ότι θέλει
τη βοήθειά µου στα µαθηµατικά. ……… δεν µου αρέσουν καθόλου τα µαθηµατικά και γι’
αυτό τηλεφώνησε σ’ ………, γιατί ξέρει ότι ……… αγαπάς πολύ τα µαθηµατικά. (εγώ, εγώ,
εγώ, εγώ, εσύ, εσύ)
3. ……… πόνεσε το κεφάλι από τη φασαρία. Γιατί δεν σταµατάτε αυτό το παιχνίδι; ……… το
είπαµε χίλιες φορές ότι δεν ……… αρέσει η φασαρία. (εµείς, εσείς, εµείς)
4. ……… ……… έδωσε ο γιατρός αντιβιοτικά. ……… τι ……… έδωσε; (εµείς, εµείς, εσείς, εσείς)
5. Ο Μάριος, ο παιδικός µου φίλος, σπουδάζει στην Γαλλία. ……… γράφω συχνά ή ………
τηλεφωνώ και ……… λέω τα νέα µου και στη γιορτή του ……… στέλνω κάρτα µε «χρόνια
πολλά». (αυτός, αυτός, αυτός, αυτός)
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1. Το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο σηµεία της περιµέτρου ενός κύκλου και περνάει και
από το κέντρο του.
2. Το ελάχιστο σωµατίδιο ενός στοιχείου ή µιας χηµικής άνωσης που µπορεί να υπάρχει
ελεύθερα και να διατηρεί της ιδιότητες του σώµατος στο οποίο ανήκει.
3. Μόριο που αποτελείται από τρία άτοµα οξυγόνου αντί για δύο.
4. Η παρατήρηση ή µελέτη ενός φαινόµενου σε σχέση µε κάποιο άλλο.
5. Το µήκος της περιφέρειας ενός κύκλου.

4

5

1

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

Ο µικρότερος ζωντανός οργανισµός, που µπορεί να αναπαράγεται.
Το µικρότερο δυνατό σωµατίδιο ενός χηµικού στοιχείου, που διατηρεί χηµικές ιδιότητες.
Κοµµάτι ύλης που αποτελεί το κέντρο ατόµου.
Αυτό που φαίνεται.
Χωρισµός ενός σώµατος σε δύο µέρη.

Κ_
Α_
Π_
Φ_
∆_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_ _
_ _
_ _ _ _
_ _ _

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο πατέρας της Ελένης είναι ……………………… της εταιρείας, στην οποία εργάζοµαι.
α. ιδιοκτήτης
β. ιδιοκτήτη
γ. ιδιοκτήτες
2. Αγόρασα για το σπίτι έξι ποτήρια ……………………… .
α. νερό
β. νερά
γ. νερού
3. Παρόλο που δούλευα όλο ……………………… την εργασία µου, δεν κατάφερα να την
τελειώσω.
α. το µήνα
β. του µήνα
γ. τους µήνες
4. ……………………… µας αρέσει να πηγαίνουµε στον κινηµατογράφο. ……………………… ;
α. εσάς-αυτός
β. εµάς-εσάς
γ. εσάς-εµάς
5. ……………………… ……………………… έχω δείξει το σπίτι µου πολλές φορές. Ούτε τώρα
θυµάσαι πού είναι;
α. µας-το
β. σου-το
γ. αυτός-σου
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