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1: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Ειςαγωγικό Ζνθετο.  
1.1 Ο Νόμοσ του Coulomb 
Να μη διδαχθεί το παράδειγμα 2 (ςελ. 15−16). 
1.2 Ηλεκτρικό πεδίο 
1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικοφ 
Να μη διδαχθεί το ερώτημα (γ) ςτο Παράδειγμα 7 (ςελίδα 29). 
Παρατήρηςη: Να οριςτεί αξιωματικά η δυναμική ενζργεια, όπωσ αναφζρεται ςτην παράγραφο 1.4, 
αφοφ η ενότητα 1.3 είναι εκτόσ φλησ. 
Στρατηγική επίλυςησ προβλημάτων: Η ςτρατηγική επίλυςησ προβλημάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλη. 
Λυμζνα προβλήματα: Να μη διδαχθοφν τα λυμζνα προβλήματα 1, 2, 3 και 4 (ςελίδεσ 39−42). 
Να διδαχθοφν ερωτήςεισ και προβλήματα που αναφζρονται ςε ζωσ και 3 ςυνευθειακά ηλεκτρικά 
φορτία. 
Να μη διδαχτοφν: 
• ερωτήςεισ και προβλήματα: 
α) που αναφζρονται ςε 3 ή περιςςότερα ηλεκτρικά φορτία που δεν είναι ςυνευθειακά 
β) κίνηςησ φορτίων, 
γ) ιςορροπίασ φορτίων με δυνάμεισ ςτο επίπεδο. 
• τα προβλήματα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 μζχρι 44 
Επιςήμανςη: Να γίνει διόρθωςη ςτην εκφώνηςη τησ ερώτηςησ 12 «…τα κενά του κειμζνου με μία ή 
περιςςότερεσ λζξεισ». 
Ζνθετα: Εκτόσ φλησ 
2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
2.1 Ηλεκτρικζσ πηγζσ 
2.2 Ηλεκτρικό ρεφμα. Να μη διδαχθεί το «Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτουσ 
μεταλλικοφσ αγωγοφσ» (ςελίδα 65) 
2.3 Κανόνεσ τοφ Kirchhoff.  Να μη διδαχθεί το «2οσ Κανόνασ Kirchhoff (Κίρχοφ)» (ςελίδα 71−72). 
2.4 Αντίςταςη − Αντιςτάτησ 
Να μη διδαχθοφν οι «Τφποι αντιςτατών (αντιςτάςεων)», «Χρωματικόσ κώδικασ» και το Παράδειγμα 
υπολογιςμοφ αντίςταςησ (ςελίδα 79−80) 
2.5 Συνδεςμολογία αντιςτατών (αντιςτάςεων) 
Να μη διδαχθεί ο 1οσ τρόποσ επίλυςησ του ερωτήματοσ (β) ςτο παράδειγμα 7 (ςελίδα 86) 
2.7 Ενζργεια και ιςχφσ του ηλεκτρικοφ ρεφματοσ 
2.8 Ηλεκτρεγερτική δφναμη (ΗΕΔ) πηγήσ 
2.9 Νόμοσ του Οhm για κλειςτό κφκλωμα 
Εργαςτηριακή Άςκηςη: Ενεργειακή μελζτη των ςτοιχείων απλοφ ηλεκτρικοφ κυκλώματοσ με πηγή και 
ωμικό καταναλωτή (εκτόσ του κινητήρα) 
Εργαςτηριακή Άςκηςη: Μελζτη τησ χαρακτηριςτικήσ καμπφλησ ηλεκτρικήσ πηγήσ και ωμικοφ 
καταναλωτή (εκτόσ τησ κρυςταλλοδιόδου) 
Στρατηγική επίλυςησ προβλημάτων: Η ςτρατηγική επίλυςησ προβλημάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλη. 
Λυμζνα προβλήματα: Να μη διδαχθοφν τα λυμζνα προβλήματα 1, 3, 4 και 5 (ςελίδεσ 113, 115−117). 
Αφαιροφνται τα προβλήματα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 ζωσ και 48 
Ζνθετα: Εκτόσ φλησ 


