
Κ. Παπαµιχάλης Υπεύθυνος Α’ ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Γενικός σχεδιασµός της διδασκαλίας του κεφαλαίου 2: Κινήσεις 

 
Η περιγραφή και µελέτη των κινήσεων πραγµατοποιείται µε την οικοδόµηση ενός 
γλωσσικού πλαισίου, που θεµελιώνεται πάνω στις ακόλουθες βασικές έννοιες: 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ _ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ _ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ _ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
_ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ _ ΘΕΣΗ_ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ _ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ _ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ _ ΤΑΧΥΤΗΤΑ _ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ _ ΓΡΑΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ - 
ΧΡΟΝΟΥ και ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΧΡΟΝΟΥ 

 
Στόχοι 
Επιδίωξη της διδασκαλίας είναι ο µαθητής να αποκτήσει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 
1. Ορίζει την κίνηση στο πλαίσιο της καθηµερινής γλώσσας, ως µεταβολή της 

«σχετικής θέσης» δύο αντικειµένων. ∆είχνει µε συγκεκριµένα παραδείγµατα τη 
σχετικότητα της κίνησης. 

2. ∆ιακρίνει τις έννοιες «χρονική στιγµή» και χρονικό διάστηµα και µπορεί να µετράει 
τη χρονική διάρκεια ενός φαινοµένου µε ένα χρονόµετρο. 

3. Μπορεί να προσδιορίζει τη θέση ενός σηµείου πάνω σε µια προσανατολισµένη 
ευθεία, ως προς ένα σηµείο αναφοράς, όταν του δίνεται η αλγεβρική τιµή που 
αντιστοιχεί σε αυτή, και αντίστροφα: Βρίσκει, χρησιµοποιώντας χάρακα, την 
αλγεβρική τιµή που αντιστοιχεί σε δεδοµένο σηµείο της ευθείας, ως προς ένα σηµείο 
αναφοράς.  

4. Προσδιορίζει γραφικά και αλγεβρικά τη µετατόπιση ενός σηµείου πάνω σε µια 
προσανατολισµένη ευθεία, ως προς ένα σηµείο αναφοράς, όταν του δίνονται οι 
αλγεβρικές τιµές της αρχικής και της τελικής θέσης του.  

5. Υπολογίζει τη (µέση) ταχύτητα ενός σηµείου που κινείται πάνω σε ευθεία, ως το 
πηλίκο της µετατόπισής του προς τον αντίστοιχο χρόνο. Προσδιορίζει τη στιγµιαία 
ταχύτητα ως την ένδειξη του ταχυµέτρου, µε το κατάλληλο πρόσηµο, λαµβάνοντας 
υπόψη την κατεύθυνση της κίνησης.  

6. Ορίζει την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και να γράφει την εξίσωση θέσης - χρόνου 
όταν του δίνεται η αρχική θέση και η ταχύτητα του κινούµενου σηµείου.  

7. Σχεδιάζει τα γραφήµατα θέσης - χρόνου και ταχύτητας χρόνου σε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα ευθύγραµµων οµαλών κινήσεων.  

8. Αν του δίνεται γράφηµα θέσης - χρόνου και ταχύτητας χρόνου µιας ευθύγραµµης 
κίνησης, µπορεί να αποφαίνεται αν η κίνηση είναι ή όχι οµαλή και υπολογίζει τη 
θέση και την ταχύτητα του σωµατιδίου σε διάφορες χρονικές στιγµές, καθώς και τη 
µετατόπισή του µεταξύ δύο δεδοµένων χρονικών στιγµών. 

 
Εναλλακτικές ιδέες - Παρανοήσεις - Συγχύσεις εννοιών  
1) Θεωρούν ότι η κίνηση πραγµατοποιείται ως προς έναν απόλυτο -ακίνητο- χώρο. 

∆υσκολεύονται να αποδώσουν στην έννοια της κίνησης την ιδιότητα της 
σχετικότητας.  

2) Συγχέουν την έννοια χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. 
3) Σε πολλούς µαθητές δεν είναι προφανές ότι σε µια ευθεία µπορούµε να ορίσουµε 

ακριβώς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. 
4) Θεωρούν ότι υπάρχει ένα και µόνον σηµείο αναφοράς. 
5) Συγχέουν τη µετατόπιση µε το µήκος της διαδροµής. 
6) Συγχέουν τη θέση µε τη µετατόπιση. 
7) Θεωρούν ότι η ταχύτητα προσδιορίζεται µόνο από το µέτρο της. 
8) Συγχέουν τη µετατόπιση µε την ταχύτητα.  
9) Θεωρούν ότι τη χρονική στιγµή t=0 το σώµα έχει ταχύτητα ίση µε το µηδέν και 

βρίσκεται στη θέση x=0.  
10) Συγχέουν το γράφηµα θέσης-χρόνου µε την τροχιά του κινούµενου σώµατος. 
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11) Σε συνεχές γράφηµα ταχύτητας-χρόνου, όπου η ταχύτητα διέρχεται από µέγιστο 
και στη συνέχεια ελαττώνεται συνεχώς, θεωρούν ότι τη στιγµή που η ταχύτητα έχει 
τη µέγιστη τιµή της, το σώµα αλλάζει κατεύθυνση κίνησης.   

 
∆ιδακτική προσέγγιση - ∆ραστηριότητες - Εφαρµογές 

 
Έναυσµα 
Το φαινόµενο της κίνησης παρατηρείται παντού στο σύµπαν: Από τα άτοµα και τα 
µόρια έως τους αστέρες και τους γαλαξίες: video_”Σύγκρουση γαλαξιών”  
 
Η έννοια της κίνησης  
Αναζήτηση του φαινοµένου της κίνησης από την καθηµερινή ζωή και την εµπειρία των 
µαθητών. Αναδεικνύω τη σχετικότητα της κίνησης µε παραδείγµατα και δραστηριότητες. 
Αν τα διαθέτω, δείχνω και σχετικά video ή προσοµοιώσεις.  
Ενδεικτικά παραδείγµατα: Α) Τρένο που κινείται ως προς το έδαφος. Ένας επιβάτης, 
ακίνητος ως προς το τρένο, κινείται ως προς το έδαφος. Β) Ένα κτίριο είναι ακίνητο ως 
προς τη γη. Όχι όµως ως προς τον ήλιο, ή ως προς το κέντρο του γαλαξία.  
∆ραστηριότητες: Πάνω σε οριζόντιο πάγκο τοποθετώ ένα καροτσάκι εργαστηρίου και 
µια σφαίρα. ∆είχνω στους µαθητές τις ακόλουθες καταστάσεις κίνησης: 
Α) Το καροτσάκι και η σφαίρα είναι ακίνητα ως προς τον πάγκο. 
Β) Το καροτσάκι κινείται ως προς τον πάγκο και η σφαίρα διατηρείται ακίνητη. 
Γ) Το καροτσάκι είναι ακίνητο ως προς τον πάγκο και η σφαίρα κινείται. 
∆) Κολλάω τη σφαίρα πάνω στο καροτσάκι και θέτω το σύστηµα σε κίνηση ως προς τον 
πάγκο.  
Ζητώ από τους µαθητές να περιγράψουν τις σχετικές κινήσεις των τριών σωµάτων 
(πάγκος-καροτσάκι-µπάλα), που παρατηρούν σε κάθε κατάσταση.  
 
Χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια 
Ως χρονική στιγµή ορίζεται κάθε ένδειξη του χρονοµέτρου -ρολογιού. Ως χρονική 
διάρκεια ή χρονικό διάστηµα, ορίζεται η διαφορά µεταξύ δύο χρονικών στιγµών (τελική 
- αρχική). Η χρονική στιγµή t=0 προσδιορίζεται ως η στιγµή που θέτω σε λειτουργία το 
χρονόµετρο. 
∆ραστηριότητες: Ζητώ από τους µαθητές να θέσουν σε λειτουργία µερικά 
χρονόµετρα (όχι ταυτόχρονα). Ζητώ να χρονοµετρήσουν τη διάρκεια ενός 
συγκεκριµένου φαινοµένου, µε προσέγγιση ±1s (για παράδειγµα, είκοσι αιωρήσεις ενός 
εκκρεµούς µήκους 0,5m). ∆ιαπιστώνουν ότι οι χρονικές στιγµές έναρξης και λήξης του 
φαινοµένου, είναι γενικά διαφορετικές για κάθε χρονόµετρο. Αντίθετα, η χρονική 
διάρκεια του φαινοµένου είναι ίδια, µε οποιοδήποτε χρονόµετρο και αν την 
υπολογίσουµε.   
 
Σηµείο αναφοράς - Κατεύθυνση - Απόσταση - Θέση - Υλικό σηµείο 
Αποφεύγω τους ρητούς ορισµούς. Επιδιώκω η εισαγωγή και εµπέδωση των νέων 
εννοιών να γίνει µε τη χρήση τους στο πλαίσιο κάποιας δραστηριότητας, ή της 
επίλυσης κάποιου πραγµατικού -αυθεντικού- προβλήµατος. Για παράδειγµα: Στο 
παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού, ποιες πληροφορίες πρέπει να δώσω στο φίλο µου 
για να προσδιορίσει ακριβώς τη θέση του θησαυρού, πάνω σε έναν ευθύ αγροτικό 
δρόµο; Από την ανάλυση αυτού και άλλων παρεµφερών «αυθεντικών προβληµάτων», 
αναδύεται η αναγκαιότητα, ο ορισµός και η γενικότητα των εννοιών: «σηµείο 
αναφοράς», «κατεύθυνση», «απόσταση», «θέση».  
Αφαιρώ από τα πραγµατικά προβλήµατα τα ιδιαίτερα -µη σηµαντικά για τη λύση- 
χαρακτηριστικά τους και απεικονίζω κάθε ευθύ δρόµο µε µια ευθεία πάνω στον πίνακα. 
Για σηµείο αναφοράς επιλέγω ένα σηµείο της ευθείας. Ονοµάζω τις δύο δυνατές 
κατευθύνσεις πάνω στην ευθεία «θετική» και «αρνητική». ∆ιαλέγω µια µονάδα µήκους 
για τη µέτρηση αποστάσεων µεταξύ σηµείων της ευθείας. Προσδιορίζω τη θέση κάθε 
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σηµείου της ευθείας µετρώντας την απόστασή του από το σηµείο αναφοράς. Αν το 
σηµείο βρίσκεται προς τη θετική κατεύθυνση της ευθείας (ως προς το σηµείο 
αναφοράς), η θέση είναι θετικός αριθµός. Αν το σηµείο βρίσκεται προς την αρνητική 
κατεύθυνση, η θέση είναι αρνητικός αριθµός.    
∆ραστηριότητες: Τοποθετώ πάνω στον πάγκο ένα καροτσάκι εργαστηρίου, 
παράλληλα προς την ακµή του πάγκου. ∆ιαλέγω ένα σηµείο αναφοράς πάνω στον 
πάγκο και χρησιµοποιώ ένα χάρακα, ή µετροταινία, για τη µέτρηση των αποστάσεων. 
Ζητώ από τους µαθητές να συµφωνήσουµε ποια κατεύθυνση θα θεωρούµε ως θετική. 
Στη συνέχεια τους ζητώ να τοποθετήσουν το καροτσάκι σε διάφορες θέσεις (x=+0,2m, 
x=-0,3m, κλπ). Θα προκύψει ασάφεια στον τρόπο τοποθέτησης, λόγω των διαστάσεων 
του καροτσιού. Συµφωνούµε η θέση να αναφέρεται σε συγκεκριµένο σηµείο του (για 
παράδειγµα στο µπροστινό είτε στο πίσω είτε στο µέσο, είτε σε κάποιο άλλο σηµείο του, 
το οποίο και σηµειώνουµε πάνω στο καρότσι). Με τον τρόπο αυτό, παύουµε να 
ενδιαφερόµαστε για τις διαστάσεις του καροτσιού και τις ιδιότητές του που 
συναρτώνται µε αυτές και το θεωρούµε ως «υλικό σηµείο».  
 
Μετατόπιση - ∆ιανυσµατικά µεγέθη 
Εισάγω την έννοια της µετατόπισης, προεκτείνοντας την προηγούµενη δραστηριότητα: 
Τοποθετώ παράλληλα µε την ακµή του πάγκου µια µετροταινία ή χάρακα. Ζητώ από 
τους µαθητές να  ορίσουν το σηµείο αναφοράς και τη θετική κατεύθυνση. Στη συνέχεια 
τοποθετώ παράλληλα στην ακµή του πάγκου ένα καροτσάκι και τους ζητώ να 
προσδιορίσουν και να καταγράψουν τη θέση ενός (εµφανούς) σηµείου του Α.  
Μετατοπίζω το καροτσάκι σε µια νέα θέση και ζητώ από τους µαθητές να καταγράψουν 
τη νέα θέση του σηµείου Α. Στη συνέχεια θέτω και συζητώ τα ερωτήµατα «Πόση είναι η 
µετατόπιση του καροτσιού, από την αρχική έως τη νέα θέση του;», «Αρκεί µόνον η 
απόσταση µεταξύ αρχικής και τελικής θέσης για τον προσδιορισµό της µετατόπισης;». 
Επαναλαµβάνω τη δραστηριότητα για διάφορες αρχικές και τελικές θέσεις του 
καροτσιού. Οι µαθητές διαπιστώνουν ότι σε κάθε περίπτωση η διαφορά:  

∆x=xτελική-xαρχική 
µεταξύ αρχικής και τελικής θέσης, εµπεριέχει δύο πληροφορίες:  
Α) Την απόσταση µεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης (το µήκος της µετατόπισης 
∆x του καροτσιού). 
Β) Την κατεύθυνση προς την οποία µετατοπίστηκε το καρότσι (πρόσηµο του ∆x).  
Επισηµαίνω ότι η µετατόπιση ∆x, για να προσδιοριστεί, χρειάζεται να ξέρουµε τόσο το 
µήκος της, όσο και την κατεύθυνση (πρόσηµο) της. Απεικονίζω το καρότσι και την 
ευθεία που κινείται, στον πίνακα και σχεδιάζω τις διάφορες µετατοπίσεις του µε ένα 
βέλος.  
Εισάγω την έννοια του διανυσµατικού µεγέθους: Κάθε µέγεθος που έχει µέτρο µια 
κατεύθυνση, όπως η µετατόπιση, ονοµάζεται διανυσµατικό. Αντιδιαστέλλω τα 
διανυσµατικά από τα µονόµετρα µεγέθη, µε τη βοήθεια παραδειγµάτων.    
Επαναλαµβάνω την ίδια δραστηριότητα για διάφορες µετατοπίσεις και θέσεις του 
καροτσιού. Ζητώ από τους µαθητές να σχεδιάσουν στο χαρτί τις µετατοπίσεις του 
καροτσιού µε διανύσµατα. Τους δίνω την αρχική θέση και τους ζητώ να βρουν σε ποια 
τελική θέση θα τοποθετηθεί το καρότσι, για δεδοµένες µετατοπίσεις.  
Επαναλαµβάνω τα ίδια επιλέγοντας ένα νέο σηµείο αναφοράς. ∆είχνω ότι η τιµή της 
µετατόπισης είναι ανεξάρτητη της επιλογής του σηµείου αναφοράς.  
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Φύλλο εργασίας  
Χρόνος - Θέση - Μετατόπιση 

[Οι ακόλουθες εφαρµογές πραγµατοποιούνται µέσα στην τάξη από τους µαθητές. Ο 
διδάσκων παρέχει σε κάθε µαθητή την ελάχιστη δυνατή βοήθεια] 
 
1. Πραγµατοποίηση της «∆ραστηριότητας», σελίδα 27 του σχολικού βιβλίου.  

 
2. Συµπληρώστε το κείµενο: Η θέση ενός σώµατος που βρίσκεται πάνω σε µια ευθεία 

γραµµή (βλέπε σχήµα) προσδιορίζεται σε σχέση µε ένα σηµείο της (Ο), που 
ονοµάζεται ________ ___________. Επιπλέον, πρέπει να έχουµε ορίσει το 
________ προσανατολισµό -κατεύθυνση- της ευθείας. Για να ξέρουµε πότε το 
σώµα βρίσκεται σε κάθε θέση, χρειαζόµαστε ένα __________. Αν τη χρονική στιγµή 

2s το σώµα βρίσκεται στη θέση +4cm και τη στιγµή 5s στη θέση +1cm, τότε η 
µετατόπισή του είναι _____cm. Η µετατόπιση αυτή έγινε σε χρόνο _____s. 
Σχεδίασε τη µετατόπιση του σώµατος πάνω στο σχήµα.  
 

3. Ένα µυρµήγκι κινείται ευθύγραµµα πάνω σε ένα ευθύ καλώδιο. Η θέση του 
µυρµηγκιού προσδιορίζεται µε σηµείο αναφοράς το µέσο Ο του καλωδίου (βλέπε 
σχήµα). Τη στιγµή t=0, το µυρµήγκι περνάει από το σηµείο Ο (x=0). Τη χρονική 

στιγµή t1=2s βρίσκεται στη θέση x1=4cm, ενώ τη στιγµή t2=5s, στη θέση 
x2=10cm.  
a. Πόσο χρονικό διάστηµα (∆t) χρειάστηκε για µετακινηθεί από τη θέση x1 στη 

θέση x2; 
b. Πόση είναι η µετατόπισή του µυρµηγκιού από τη στιγµή t1 έως τη στιγµή t2; 
c. Πόση είναι η µετατόπισή του µυρµηγκιού από τη στιγµή 0 έως τη στιγµή t2; 
d. Αν τη χρονική στιγµή t3=8s το µυρµήγκι έχει επιστρέψει στη θέση x3=8cm, 

πόση είναι η µετατόπισή του από τη στιγµή t2 µέχρι την t3;  
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Ταχύτητα στην ευθύγραµµη κίνηση  
Παρακινώ τους µαθητές να περιγράψουν φαινόµενα κίνησης, στα οποία εµπλέκεται η 
έννοια της ταχύτητας, όπως τη χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή. ∆είχνω, εφόσον 
διαθέτω, σχετικά εντυπωσιακά video. Η έννοια της ταχύτητας στην καθηµερινή γλώσσα, 
συναρτάται µε το ερώτηµα: «Πόσο γρήγορα κινείται ένα κινούµενο αντικείµενο;». 
Μετρείται µε το ταχύµετρο του κινούµενου οχήµατος (αυτοκινήτου, αεροπλάνου κλπ).  
Πώς θα σχετίσουµε την έννοια της ταχύτητας µε την έννοια της µετατόπισης και του 
χρόνου, στις ευθύγραµµες κινήσεις; Στο πλαίσιο της καθηµερινής γλώσσας και 
εµπειρίας, οι µαθητές γνωρίζουν ότι αν δύο τρένα Τ1 και Τ2 µετατοπίζονται µεταξύ των 
ίδιων διαδοχικών σταθµών σε διαφορετικούς χρόνους, έχουν διαφορετικές ταχύτητες. 
Στην ερώτηση: «Ποιο κινείται πιο γρήγορα; Ποιο έχει µεγαλύτερη ταχύτητα;», σχεδόν 
όλοι απαντούν: «Εκείνο που έκανε το λιγότερο χρόνο».  
Χρησιµοποιώ αριθµητικό παράδειγµα: Η µετατόπιση των τρένων είναι ∆x=1500m και οι 
χρόνοι κίνησης κάθε τρένου: ∆t1=50s και ∆t2=60s. Πώς θα βρω την ταχύτητα κάθε 
τρένου; Η απαίτηση να έχουν συµφωνία µε την καθηµερινή εµπειρία, καθοδηγεί τους 

µαθητές να διαιρέσουν τη µετατόπιση µε τον αντίστοιχο χρόνο: ∆x
v

∆t
=   

Ο τρόπος αυτός υπολογισµού της ταχύτητας, συµφωνεί µε την εµπειρία, στην 
περίπτωση όπου ο χρόνος κίνησης είναι ίδιος και οι µετατοπίσεις διαφορετικές;  
Αριθµητικό παράδειγµα: Τα αυτοκίνητα Α1 και Α2 κινούνται στο ίδιο ευθύ δρόµο, µε 
την ίδια κατεύθυνση. Στον ίδιο χρόνο ∆t=10s, η µετατόπιση του Α1 είναι ∆x1=20m και 
του Α2 ∆x2=30m. Ποιο αυτοκίνητο περιµένουµε να έχει τη µεγαλύτερη ταχύτητα; Τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του τύπου ∆x
v

∆t
= , συµφωνούν µε 

τις προβλέψεις µας;   
Αφού ο τύπος αυτός συµφωνεί µε την εµπειρία µας, συµφωνούµε να ορίζουµε την 
ταχύτητα ως το πηλίκο της µετατόπισης του κινούµενου σώµατος, προς τον αντίστοιχο 
χρόνο.  

Επισηµαίνω ότι ο ορισµός της ταχύτητας από τον τύπο ∆x
v

∆t
=  µας δίνει περισσότερη 

πληροφορία για την κίνηση ενός κινούµενου σώµατος από την καθηµερινή χρήση του 
όρου: Η µετατόπιση ∆x, που υπάρχει στον αριθµητή, µπορεί να είναι θετική ή αρνητική, 
ανάλογα µε την κατεύθυνση της κίνησης. Εποµένως και η ταχύτητα θα έχει το ίδιο 
πρόσηµο µε την µετατόπιση. Το πρόσηµο της ταχύτητας προσδιορίζει την κατεύθυνση 
της κίνησης και το µέτρο της το «πόσο γρήγορα κινείται το σώµα». Η ταχύτητα, όπως 
και η µετατόπιση, προσδιορίζεται από το µέτρο και την κατεύθυνσή της. Η ταχύτητα 
είναι διανυσµατικό µέγεθος.  
∆ραστηριότητες: Τοποθετώ καροτσάκι εργαστηρίου, παράλληλα µε την ακµή του 
πάγκου. Έχω συµφωνήσει µε τους µαθητές για την επιλογή του σηµείου αναφοράς και 
τη θετική κατεύθυνση της ευθείας κίνησης. Σπρώχνω το καροτσάκι προς τη θετική 
κατεύθυνση και τους ζητώ να µετρήσουν το χρόνο ορισµένης µετατόπισης του 
καροτσιού (για παράδειγµα από το µέσο του πάγκου µέχρι το άκρο του) και να 
υπολογίσουν την ταχύτητά του. Επαναλαµβάνω την ίδια διαδικασία, ασκώντας στο 
καρότσι διαφορετικές αρχικές ωθήσεις.  
Επαναλαµβάνω τα ίδια, σπρώχνοντας το καροτσάκι προς την αρνητική κατεύθυνση. 

Από την εφαρµογή του τύπου ∆x
v

∆t
=  για τον υπολογισµό της ταχύτητας, προκύπτει ότι 

η ταχύτητα τώρα είναι αρνητικός αριθµός. Σε κάθε περίπτωση έχει το πρόσηµο της 
µετατόπισης. Το γεγονός αυτό µας λύνει προβλήµατα που προκύπτουν από την 
καθηµερινή µας εµπειρία: Πώς θα διακρίνουµε τις ταχύτητες δύο αυτοκινήτων, που το 
ταχύµετρό τους δείχνει την ίδια τιµή (για παράδειγµα 80Km/h) αλλά κινούνται σε 
αντίθετες κατευθύνσεις; 
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Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση - ∆ιάγραµµα θέσης-χρόνου και ταχύτητας-χρόνου  
Ένα τρένο, ένα αυτοκίνητο, ή ένα 
αεροπλάνο που κινούνται ευθύγραµµα, 
χωρίς να µεταβάλλεται η ταχύτητά τους, 
λέµε ότι η κίνησή τους είναι ευθύγραµµη 
οµαλή. Όταν οδηγώ το αυτοκίνητό µου 
πάνω σε ευθύ δρόµο και το ταχύµετρο 
δείχνει διαρκώς την ίδια ταχύτητα (για 
παράδειγµα 110Km/h), η κίνηση του 
αυτοκινήτου µου είναι ευθύγραµµη οµαλή. 
Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η 
ταχύτητα είναι σταθερή. Από τη σχέση 

∆x
v

∆t
= , προκύπτει ότι ∆x v ∆t= ⋅ . Αφού 

το v είναι σταθερό, η σχέση αυτή µας λέει 
ότι η µετατόπιση είναι ανάλογη µε το 
χρόνο. Τα ποσά ∆x και ∆t είναι ανάλογα. 
∆ύο ποσά που είναι ανάλογα, στα 
µαθηµατικά παριστάνονται µε µια ευθεία 
που περνάει από το µηδέν. Από το 
διάγραµµα αυτό, ∆x-∆t, µπορώ να βρω τη 
µετατόπιση του κινούµενου σώµατος για 
οποιονδήποτε χρόνο, καθώς και την 
ταχύτητα του σώµατος. Επεξεργασία 
διαγράµµατος: Σχήµα 1. 
∆ραστηριότητες: Πειραµατική µελέτη της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης και 
σχεδιασµός του πειραµατικού γραφήµατος µετατόπισης-χρόνου: Πάνω στον πάγκο 
τοποθετώ ένα ηλεκτρικό τρενάκι. Οι µαθητές καταγράφουν τη θέση του µε τη βοήθεια 
χρονοµέτρου και µετροταινίας, ή µε χρονοµετρητή (ticker-timer) και συµπληρώνουν 
πίνακα µετρήσεων. Με βάση τις πειραµατικές τιµές του πίνακα µετρήσεων τους ζητώ να 
τοποθετήσουν τα πειραµατικά σηµεία σε άξονες µετατόπισης-χρόνου και να σχεδιάσουν 
το αντίστοιχο πειραµατικό γράφηµα. Από το γράφηµα τους ζητώ να υπολογίσουν την 
ταχύτητα του τρένου (βλέπε αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση του Εργαστηριακού 
Οδηγού). Εναλλακτικά, η µελέτη της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης µπορεί να γίνει σε 
περιβάλλον εικονικού εργαστηρίου (βλέπε: φύλλο εργασίας «uniformmotion.doc» και 
τα σχετικά αρχεία uniformmotion_a.IP και uniformmotion_b.IP) 
 
 
 

 
Σχήµα 1: Από το γράφηµα του σχήµατος, 
βοηθώ τους µαθητές να υπολογίσουν τις 
µετατοπίσεις του σώµατος στους χρόνους 
8s, 13s, 16s, να δείξουν ότι η ταχύτητά του 
διατηρείται σταθερή και να βρουν την τιµή 
της σε m/s και Km/h. Τους δίνω τις 
απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν το 
διάγραµµα ταχύτητας-χρόνου.  
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Φύλλο εργασίας  
Ευθύγραµµη κίνηση - Ταχύτητα - Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 

[Οι ακόλουθες εφαρµογές πραγµατοποιούνται µέσα στην τάξη από τους µαθητές. Ο 
διδάσκων παρέχει σε κάθε µαθητή την ελάχιστη δυνατή βοήθεια[ 
 
1. Ερώτηση 1.ii και 1.iii, σελίδα 38 του σχολικού βιβλίου. 

 
2. Αναλυτική επίλυση των ασκήσεων 3 και 4, σελίδα 40 του σχολικού βιβλίου.  

 
3. Ένας δροµέας τρέχει µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε ευθύγραµµο δρόµο. Τη στιγµή 

που περνάει µπροστά από έναν ακίνητο (ως προς το δρόµο) παρατηρητή, εκείνος 
θέτει σε λειτουργία ένα χρονόµετρο.  
α) Αν τη στιγµή t=6s ο δροµέας έχει αποµακρυνθεί από τον παρατηρητή 18m, να 
υπολογιστεί η ταχύτητα του δροµέα.  
β) Ποια είναι η θέση του δροµέα τη χρονική στιγµή t=50s; 
γ) Στο σύστηµα αξόνων του σχήµατος να σχεδιάσεις τη γραφική παράσταση 
θέσης (x) – χρόνου (t) του δροµέα (ως προς τον ακίνητο παρατηρητή). 
δ) Σε πόσο χρόνο ο δροµέας θα έχει µετατοπιστεί 300m από τον παρατηρητή; 
ε) Ποια θα είναι η θέση του δροµέα όταν το χρονόµετρο του παρατηρητή δείχνει 
1min και 20s;  

 

 
 
 
 
 

Κ_ΠΜ 


