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Α.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 
Τάξη : Β  ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α) ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
 

Οι  μακθτζσ, μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ, να είναι ςε κζςθ : 

   α) Γνώςεισ: 

1. Να διατυπϊνουν τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ. 

  β) Δεξιότθτεσ (νοθτικζσ) 

      2. Να αποδεικνφουν τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ, βαςιηόμενοι ςτον νόμο δράςθσ-

αντίδραςθσ. 

      3. Να αξιοποιοφν και να εφαρμόηουν τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ για να ερμθνεφςουν 

φαινόμενα που ςτθρίηονται ςϋ αυτι. 
 

B) ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΜΕΑ & ΤΛΙΚΑ 

 Εργαςτθριακά αμαξίδια (2) 
 Μάηεσ (2) 
 Φωτοπφλεσ (2) 
 Λαςτιχάκι 
 Χάρακεσ (2) 
 Διαςτθμόμετρο 
 Ζυγαριά 
 Τπολογιςτισ-βιντεοπροβολζασ 

 

Γ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

Διδακτική μέθοδος:  Καθοδηγούμενη ανακάλςψη, με πείπαμα μετωπικό, ανά ομάδερ (ανάπτςξη 

επιπλέον κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων). 
 

Γ1) ΑΝΟΙΓΜΑ – ΕΙΑΓΩΓΗ (7min)  

 Ανάκλθςθ των γνωςτικών προαπαιτιςεων που είναι απαραίτθτεσ  για να οικοδομθκεί 

θ νζα γνϊςθ (π.χ. ςφςτθμα ςωμάτων, δυνάμεισ εςωτερικζσ-εξωτερικζσ, μονωμζνο 

ςφςτθμα, ορμι, γενικότερθ διατφπωςθ του βϋ νόμου του Νεφτωνα, γϋ νόμοσ του 

Νεφτωνα).     Η ανάκλθςθ κα πραγματοποιθκεί με προβολι ςχετικϊν διαφανειϊν.  
 

 Ενθμζρωςθ των μακθτών για τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ 

(τι κα είναι ςε κζςθ να κάνουν μετά το τζλοσ του μακιματοσ  και αναγραφι ςτον πίνακα 

ενόσ ςυνοπτικοφ διαγράμματοσ ροισ του μακιματοσ για να κακοριςτεί το πλαίςιο μζςα 

ςτο οποίο κα διεξαχκεί θ διδαςκαλία) 

 Διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτών 

(προβολι βίντεο εκτόξευςθσ πυραφλου, ανάκρουςθσ όπλου και ερϊτθςθ για το πωσ 

εξθγείται θ κίνθςι τουσ-δεν δίνεται τϊρα θ απάντθςθ). 
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Γ2)ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (25 min) 
 

Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας πειράματος 

Γ2.1. Πραγματοποίηση πειράματος 

 

το ςχιμα φαίνονται δφο ακίνθτα αμαξίδια ςε οριηόντια τράπεηα, ενωμζνα με λαςτιχάκι. 
Θεωρείςτε ςαν ςφςτθμα ςωμάτων τα δφο αμαξίδια. Θεωρείςτε αμελθτζεσ τισ τριβζσ. 

 

Ερώτθςθ 1θ : Σραβιξτε τα αμαξίδια, ϊςτε να ιςορροποφν με το λαςτιχάκι ςε επιμικυνςθ. 
χεδιάςτε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτα ςϊματα και χαρακτθρίςτε τισ δυνάμεισ αυτζσ ςαν 
εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ερώτθςθ 2θ: Σο ςφςτθμα είναι μονωμζνο; Αν αφιςουμε τα ςϊματα ελεφκερα και ςυγκρουςτοφν, 
το ςφςτθμα κα ςυνεχίςει να είναι μονωμζνο; Εξθγιςτε. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Φάςθ 1 : Κρατιςτε τα αμαξίδια ακίνθτα, με το λαςτιχάκι ςε επιμικυνςθ. 
Τπολογίςτε τθν ορμι του ςυςτιματοσ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Φάςθ 2 : Ρυκμίςτε τισ φωτοπφλεσ ςτθ λειτουργία F1. Ο μακθτισ που κρατά τα αμαξίδια, ςτθν 
ίδια διεφκυνςθ με το λαςτιχάκι, τα αφινει ελεφκερα, ζτςι ϊςτε οι χάρακεσ να περνοφν χωρίσ 
εμπόδιο από τισ φωτοπφλεσ. υμπλθρϊςτε τον πίνακα που ακολουκεί, κάνοντασ τισ μετριςεισ και 
τουσ υπολογιςμοφσ, που αναγράφονται ςτο πίνακα: 
 

Αμαξίδιο Πάχοσ (m) 
χάρακα  Δχ  

Χρόνοσ (s) 
διζλευςθσ  Δt  

Σαχφτθτα  
υ=Δχ/Δt (m/s) 

Μάηα (kg) 
αμαξιδίου 

Ορμι 
kg*m/s 

1      

2      
 
Η ορμι του 1ουαμαξιδίου  είναι : ………………………………………………………….......... 
Η ορμι του 2ου αμαξιδίου είναι : …………………………………………………………………. 
Η ορμι του ςυςτιματοσ  είναι : …………………………………………………………………….. 
 
Φάςθ 3 : Σοποκετείςτε ςτο πρϊτο αμαξίδιο μία μάηα, επαναλάβετε το προθγοφμενο πείραμα, 
και ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα που ακολουκεί. 
 

Αμαξίδιο Πάχοσ (m) 
χάρακα  Δχ  

Χρόνοσ (s) 
διζλευςθσ Δt  

Σαχφτθτα  
υ=Δχ/Δt (m/s) 

Μάηα (kg) 
αμαξιδίου  

Ορμι 
kg*m/s 

1      

2      
 
Η ορμι του 1ουαμαξιδίου  είναι ………………………………………………………….......................................... 
 

Η ορμι του 2ου αμαξιδίου είναι ………………………………………………………………………………………………… 
 
Η ορμι του ςυςτιματοσ είναι:…………………………………………………………………………………………………… 
 

Φάςθ 4 : Οι μακθτζσ, ςε ομάδεσ, ςυηθτοφν και απαντοφν ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 
 
Ερώτθςθ 1: Σι παρατθρείτε ωσ προσ τθ ορμι του ςυςτιματοσ ςτισ τρεισ παραπάνω πειραματικζσ 
μετριςεισ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ερώτθςθ 2: Να αναφζρετε αιτίεσ ,μζςω των οποίων υπειςζρχονται πικανά ςφάλματα ςτισ 
παραπάνω πειραματικζσ μετριςεισ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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υμπέρασμα: Η συνολική ορμή ενός ………………………….. συστήματος 
σωμάτων διατηρείται……………………… 
 
Ερώτθςθ 3 : Μετά τθ κροφςθ των ςωμάτων ,ποια κα είναι θ ορμι του ςυςτιματοσ; Εξθγιςτε. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ερώτθςθ 4: Μετά τθ κροφςθ τα αμαξίδια 
α. δεν κινοφνται. 
β. κινοφνται ςε κάκετεσ διευκφνςεισ. 
γ. κινοφνται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. 
Δ. κινοφνται ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ. 
Επιλζξτε τθ ςωςτι πρόταςθ. 
 

Ερώτθςθ 5: Πωσ εξθγείται, με βάςθ το ςυμπζραςμα τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, θ κίνθςθ του 
πυραφλου, που είδατε ςτο βίντεο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ερώτθςθ 6: Τποκζςτε ότι ςτο εμπρόσ μζροσ του ενόσ αμαξιδίου υπάρχει ςτόκοσ, με αποτζλεςμα 
κατά τθ κροφςθ τα αμαξίδια να ϋϋκολλιςουνϋϋ (δθμιουργείται ςυςςωμάτωμα). 
Ποια κα είναι θ ταχφτθτα του ςυςςωματϊματοσ ; Εξθγιςτε. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ερώτθςθ 7: φμφωνα με τον νόμο δράςθσ – αντίδραςθσ για τισ δυνάμεισ  𝐹1
          και  𝐹2

      ,που 
αςκοφνται από το ζνα αμαξίδιο ςτο άλλο,κατά τθ διάρκεια τθσ κροφςθσ, ιςχφει : 
 

𝐹1
      = - 𝐹2

       ι    
𝛥𝑃      1

𝛥𝑡
 = - 

𝛥𝑃      2

𝛥𝑡
   ι ………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                     ι τελικά        ………………………………………………………………………………………..    

Γ3) ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5 min) 
 

1)  Γίνεται ενίςχυςθ τθσ ςυγκράτθςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ, με ανακεφαλαίωςθ-επιςιμανςθ των 
κυριότερων ςθμείων του μακιματοσ.       

2) Ζθτείται από τουσ μακθτζσ να επεξεργαςτοφν, ςτο ςπίτι τουσ, τισ ερωτιςεισ-αςκιςεισ που    
αναγράφονται ςτο φφλλο εργαςίασ. 
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Γ2.2) ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (8 min) 
 

ΘΕΜΑ 1: Να χαρακτθρίςετε με  όςεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ και με Λ όςεσ 

είναι λανκαςμζνεσ.  

α) Η ορμι ενόσ ςυςτιματοσ ςωμάτων παραμζνει ςτακερι ςε κάκε περίπτωςθ. 

β) Κατά τθ κροφςθ μεταβάλλεται θ ορμι του κάκε ςϊματοσ. 

γ) ε μονωμζνο ςφςτθμα δφο ςωμάτων θ μεταβολι ορμισ του ενόσ ςϊματοσ ιςοφται με τθ 

μεταβολι ορμισ του άλλου ςϊματοσ. 

δ) Αν το ςυςςωμάτωμα που προκφπτει κατά τθ πλαςτικι κροφςθ δφο ςωμάτων παραμζνει 

ακίνθτο, τότε τα ςϊματα αυτά πριν τθ κροφςθ κινοφνταν ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ.  
                                                                                                                 (ςτόχοι 1,2, 3)  

 

ΘΕΜΑ 2:  Ακίνθτο βλιμα ςπάει από ακαριαία εςωτερικι ζκρθξθ,ςε δφο κομμάτια με μάηεσ m 

και 2m το κακζνα.  

Α. Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Σα κομμάτια μετά τθν ζκρθξθ ζχουν 

α. ίςεσ ορμζσ. 

β. αντίκετεσ ταχφτθτεσ. 

γ. αντίκετεσ ορμζσ. 

δ. ταχφτθτεσ ίδιασ κατεφκυνςθσ και διαφορετικοφ μζτρου. 

Β. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(ςτόχοσ 3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Δ) ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

 

ΘΕΜΑ 1: Θεωρείςτε ότι δφο αμαξίδια 1 και 2 ζχουν μάηεσ m1 = 0,6 Kg και m2 = 0,4 Kg, και ότι 

βρίςκονται ςτθν ίδια διεφκυνςθ (δεν υπάρχουν τριβζσ, και κατά τισ κροφςεισ δεν ςυμβαίνει 

αναπιδθςθ των αμαξιδίων). 

Κρατάμε το αμαξίδιο 2 ακίνθτο, ζχοντασ κολλιςει ςτο μπροςτινό μζροσ του λίγο ςτόκο. 

Επιμθκφνουμε το λαςτιχάκι με το αμαξίδιο 1 και το αφινουμε ελεφκερο. Με τθ βοικεια τθσ 

φωτοπφλθσ μετράμε τθν ταχφτθτα που ζχει το αμαξίδιο 1, λίγο πριν ςυγκρουςτεί με το αμαξίδιο 

2 και τθν βρίςκουμε ίςθ με 5 m/s . Αμζςωσ μετά ςυγκροφεται με το αμαξίδιο 2, το οποίο το 

ζχουμε αφιςει ταυτόχρονα ελεφκερο (κεωριςτε ότι προκφπτει ςυςςωμάτωμα). 
 

Ερϊτθςθ 1 : Τπολογίςτε τθ ταχφτθτα του ςυςςωματϊματοσ. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Ερϊτθςθ 2 : Τπολογίςτε τθν απϊλεια κινθτικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ κατά τθ κροφςθ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ερϊτθςθ 3: Αν θ διάρκεια τθσ κροφςθσ είναι 0,1 s , υπολογίςτε τθ δφναμθ που αςκεί το ζνα 

ςϊμα ςτο άλλο κατά τθ διάρκεια τθσ κροφςθσ. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

Ερϊτθςθ 4: Τπολογίςτε τθν δυναμικι ενζργεια ςτο αρχικά επιμθκυμζνο λαςτιχάκι και τθ χθμικι 

ενζργεια που ξόδεψε ο μακθτισ για να επιμθκφνει το λαςτιχάκι. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

............................................................................................................................................................ 
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Μετά τθ κροφςθ των αμαξιδίων, το ςυςςωμάτωμα ςυναντά ακλόνθτο εμπόδιο και επιςτρζφει 

ςτθν ίδια διεφκυνςθ προσ τα πίςω. Με τθ βοικεια φωτοπφλθσ μετράμε τθ ταχφτθτα που ζχει 

αμζςωσ μετά τθ κροφςθ με το εμπόδιο και τθ βρίςκουμε ίςθ με 3 m/s. 
 

Ερϊτθςθ 5 : Να εξετάςετε αν ιςχφει θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ για το ςυςςωμάτωμα κατά 

τθν κροφςθ του με το εμπόδιο. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Να καταγράψετε δφο ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ από τθ κακθμερινι ηωι, που 

θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ και να δϊςετε ποιοτικι 

εξιγθςθ γιϋαυτζσ. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………..…………………….……………
……………………………………………………………..………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………..….……………………
……………………………………………………………………...........................................................................
..................................................................................................................................................
. 
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