
Σκέψεις για θέματα . 

Καλϊσ ι κακϊσ δίδαςκα με ςειρά που μου φαινόταν καλφτερθ και όχι πάντα με τθ ςειρά που είχε επιλζξει το 

ςχολικό βιβλίο. Αυτό φαίνεται ςτθν παρουςίαςθ «Ροπι αδράνειασ». 

Μετά τα γενικά αντί να πάω ςτο δεφτερο νόμο και να αφιςω ςτο τζλοσ τθν «ςτροφικι» ενζργεια, τθν προζταςςα. 

Θ βολικι μορφολογικι τθσ ομοιότθτα με τθν «μεταφορικι» κινθτικι ενζργεια μασ δίνει τθν δυνατότθτα εφκολθσ 

αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων. Προβλιματα που λφνονται από μακθτι πριν αυτόσ μάκει τον δεφτερο νόμο. 

Αν κζλετε, πριν ακόμα μάκει «τι εςτί ροπι». Φυςικά το «τι εςτί ροπι» είχε προταχκεί τθσ «ροπισ αδράνειασ» και 

για λόγουσ διδακτικισ και για να μποφμε ςτθν τατικι. 

Παράδειγμα πρώτο: 
Δεν ςθμειϊνω ουδεμία δφναμθ. 

Θ ενζργεια διατθρείται αν δεν ζχω ολίςκθςθ. Σοφτο διότι δεν 

παράγεται κερμότθτα και όχι επικαλοφμενοσ μθδενικά ζργα 

τριβισ και Ν. Προτιμϊ να δείχνω το δεξί μου αυτί με το δεξί 

χζρι και όχι με το αριςτερό πόδι ςαν ςκφλοσ. 

Επικαλοφμαι το ότι αν δεν ζχω ολίςκθςθ υ = ω.R. 
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Παράδειγμα δεύτερο: 
Αν τςουλιςει  κατά x ξετυλίγεται ςπάγκοσ x και το 

ςθμείο εφαρμογισ τθσ δφναμθσ «προχωρεί» κατά 2x. 

Επειδι θ γωνία είναι 30ο  ζχουμε ότι x=2h. 

Σο ζργο τθσ δφναμθσ γίνεται δυναμικι και κινθτικι 

ενζργεια. Ζτςι: 
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Αν είναι κφλινδροσ: 
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Σο πρόβλθμα λφκθκε χωρίσ να ςθμειϊςουμε δυνάμεισ. 

Μάλιςτα το παρουςίαηα ςε παιδιά πριν διδαχκεί ο δεφτεροσ νόμοσ. 
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https://drive.google.com/file/d/0B44-u7mvdrKRbHN0aldUSDJjZmM/view?usp=sharing


Σα ίδια εφαρμόηονται ςε μθχανζσ Atwood , κινθτζσ τροχαλίεσ και άλλα πολλά. 

Φυςικά, όπωσ όλοι οι ςυνάδελφοι, δίδαςκα τον δεφτερο νόμο και εφαρμογζσ του. 

Αγαποφςα ιδιαίτερα τθν γενικευμζνθ του μορφι 
dt

dL
  θ οποία πλεονεκτεί κάποιεσ φορζσ. 

Παράδειγμα: 
 Στην περιφζρεια δφο ,αρχικά ακίνητων τροχϊν που ςτρζφονται περί άξονα , ίδιασ ακτίνασ, τυλίγονται 

ιδανικά νήματα και αςκοφνται ςτα άκρα τουσ ίςεσ ςταθερζσ δυνάμεισ για ίδιο χρόνο.  

Κάποια χρονική ςτιγμή t να ςυγκριθοφν οι ςτροφορμζσ τουσ. 

Αφοφ οι ροπζσ είναι ςτακερζσ tRFL
t

L





 . Ίςεσ ςυνεπϊσ ςτροφορμζσ. 

Σα παραπάνω διδάςκονται ςε παιδιά, μια και δεν είναι εφκολο το να τα επινοιςουν και μάλιςτα ςε κακεςτϊσ 

Εξετάςεων, ςτθν τοφρλα του αββάτου δθλαδι. 

Πζρυςι τα δίδαξα και μετά ζμακα πωσ εξαιρζκθκαν. Δεν τα επανζλαβα ςε διαδικτυακζσ επαναλήψεισ. 

Φζτοσ δεν θα τα δίδαςκα καθόλου θεωρϊντασ πωσ είναι εκτόσ πνεφματοσ. 

Δθλαδι δεν κα ζδινα εφόδια ςτουσ μακθτζσ μου ϊςτε να αντιμετωπίςουν τζτοια κζματα. 

Ζτςι οι μακθτζσ μου κα είχαν πρόβλθμα αν ετίκετο το κζμα: 

Ο κφλινδροσ δεν ολιςθαίνει. Βρείτε την κινητική του 

ενζργεια όταν h = 0,2 m. 

Σο κζμα δεν ζχει τυπικό πρόβλθμα. 

Μποροφν να βρουν από το h το x και το 2x. 

Μποροφν να καταλάβουν ότι το ζργο F.2x γίνεται 

δυναμικι ενζργεια και κινθτικι ενζργεια. 

Όντωσ καταλαβαίνουν ότι οι «περίεργεσ» κινιςεισ των 

τμθματιδίων του ςτερεοφ ακροίηονται και το 

άκροιςμα αυτό είναι κάποια κινθτικι ενζργεια. Δεν 

χρειάηεται να ξζρουν τθν ςχζςθ τθσ με τθν ροπι 

αδράνειασ, οφτε τθν ίδια τθν ροπι αδράνειασ. 

Ζτςι το κζμα είναι τυπικά εντάξει. Όμωσ….. 

Όταν το ςυγκεκριμζνο κζμα ζπεςε ςτισ επαναλθπτικζσ Πανελλαδικζσ οι μακθτζσ είχαν να επιλζξουν μεταξφ 

διαφορετικϊν προςεγγίςεων. Οι περιςςότεροι το ζλυςαν δυναμικά. Με ροπζσ, επιταχφνςεισ και εξιςϊςεισ κίνθςθσ. 

Αν βριςκόταν και ζνασ μακθτισ που κα το ζλυνε με ξετυλίγματα ςπάγκου με γεια του με χαρά του. Ουδείσ μακθτισ 

μου ζδινε ςτισ επαναλθπτικζσ αυτζσ, όμωσ είμαι ςίγουροσ πωσ αν υπιρχε κα προτιμοφςε τθν πεπατθμζνθ με τισ 

ροπζσ, παρά τθν επιμονι μου ςε ξετυλίγματα ςπάγκων και ενεργειακζσ λφςεισ. 

Τι μπορεί να ςυμβεί τώρα; 
Οι ςυνάδελφοι φοβοφνται ότι το κζμα είναι νόμιμο. Ψάχνουν να βρουν τρόπουσ παρουςίαςθσ. 
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Εγκαταλείπουν το ςτυλ τουσ. Τιοκετοφν τα ξετυλίγματα των ςπάγκων. Αφινουν ςτθ μπάντα τα μθδενικά ζργα 

τριβισ και Ν και πιάνουν τθν Αλεξοποφλεια λογικι «Ι ολικι ενζργεια διατθρείται, επομζνωσ διατθρείται θ 

Μθχανικι Ενζργεια, αν δεν παράγεται κερμότθτα». 

Σϊρα που γράφω το κείμενο αυτό, ςκζφτομαι ότι τρομοκρατϊντασ επιβάλλω τθν αιςκθτικι μου ςε ςυναδζλφουσ 

που ακολουκοφςαν άλλθ οδό. Είναι ςωςτό αυτό; 

Το ςτερεό είναι δύςκολο. 
Σα προβλιματά του είναι, ι μποροφν να γίνουν, δυςκολότερα από τα προβλιματα άλλων κεφαλαίων. Σουλάχιςτον 

όμωσ υπάρχουν εργαλεία διαφορετικά για τθ λφςθ τουσ. Δυνάμεισ, ροπζσ, επιταχφνςεισ από τθ μία και ξετυλίγματα 

ςπάγκων από τθν άλλθ. Όταν περιορίηονται οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ, τα προβλιματα γίνονται δυςκολότερα. 

Σο ότι είναι δφςκολο είναι γνωςτό και όταν αποφαςίηεται κάποιοσ περιοριςμόσ του ςτερεοφ, αυτό γίνεται για τα 

προβλιματα. Δεν είναι θ ροπι αδράνειασ και ο δεφτεροσ νόμοσ δφςκολα κζματα. Σα προβλιματά τουσ είναι 

δφςκολα. Ζτςι θ «απαγόρευςθ» για τα προβλιματα ζγινε. Τπζκεςαν πωσ κα καταλάβουμε ότι προβλιματα ςαν το 

παραπάνω δεν κα παίξουν. Κα παίξουν μόνο προβλιματα Κινθματικισ και προβλιματα τατικισ. 

Ότι αποκλείεται κάκε πρόβλθμα που λφνεται με τον δεφτερο νόμο. 

Ασ δοφμε παράδειγμα: 

Θ τροχαλία ςτρζφεται περί άξονα ςτακερό. 

Μπορείσ να ηθτιςεισ από μακθτι τθσ Α’  Λυκείου να ςου βρει το ζργο τθσ F; 

-Φυςικά αν είναι ςτακερι. 

Μπορείσ να τον ρωτιςεισ τι ζγινε αυτό; 

Κάποιοσ μικρόσ κα καταλάβει ότι μόνο κινθτικι ενζργεια μπορεί να ζγινε. 

Ζτςι κα ςου τθν  υπολογίςει. 

Να ποφμε ότι το κζμα είναι προςιτό ςε παιδί τθσ Αϋ Λυκείου, επομζνωσ και ςτα παιδιά 

τθσ Γϋ Λυκείου; 

Ίςωσ μποροφν να το καταλάβουν, όμωσ δεν περιμζνουν τζτοια κζματα. Δεν τα 

περιμζνουν διότι αυτά λφνονται και με απαγορευμζνθ φλθ. 

Επίςθσ κα βρεκοφν δυο κατθγορίεσ παιδιϊν, αυτά που προπονικθκαν ςε τζτοια κζματα και αυτά που δεν 

προπονικθκαν. Ζτςι τα κζματα αυτά είναι άδικα, άςχετα με το εάν κα νομιμοποιθκοφν ι όχι. 

Το πνεύμα και όχι το γράμμα. 
Πασ ςε ζνα ςπίτι και αγενϊσ ανάβεισ τςιγάρο. Για να ςου δϊςουν να καταλάβεισ και να το ςβιςεισ βιχουν 

ελαφρϊσ. Εςφ αντί να το ςβιςεισ τουσ δίνεισ καραμζλεσ για το βιχα. 

Δεν κατάλαβεσ τίποτα ι είςαι αναίςκθτοσ. 

Σο ίδιο και εδϊ. ου είπαν να κόψεισ αυτά τα κζματα και εςφ τα τρίπλαρεσ όπωσ τρίπλαρεσ τθν εξαίρεςθ των 

ειδικϊν κερμοτιτων τότε. 

 

Όμωσ…. 
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Ζορρό αλά καρτ. 
Τπεραςπίηομαι τουσ αδυνάτουσ, ιδίωσ μακθτζσ, αλλά όχι ςε κάκε περίπτωςθ. 

Ωρφομαι όταν ξαφνιάηομαι: 

-Ζχετε δει ςτο ςχολικό βιβλίο διπλζσ τροχαλίεσ; 

Δεν ωρφομαι (ζωσ μου αρζςει) όταν πζφτει κζμα με διατιρθςθ ςτροφορμισ αρκρωμζνθσ ράβδου-μπαλακίου διότι 

ζχω κάνει τζτοιεσ. 

Δεν ωρυόμουν όταν ζπεφταν τα «ακίνθτα ςθμεία μεταξφ πθγϊν». Κα γίνει όμωσ τθσ κακομοίρασ αν πζςει άςκθςθ 

εξαναγκαςμζνθσ ταλάντωςθσ ςτθν οποία να ηθτιςουν τθν δφναμθ αντίςταςθσ ςτθ κζςθ x=0,1 m. Αν μάλιςτα 

ηθτιςουν και τθ δφναμθ του διεγζρτθ, κα αςτράψει και κα βροντιξει! 

Είμαι (αρκουδο)Ηορρό και υπεραςπίηομαι όςα δίδαξα. Όμωσ ηθτοφςα να κόψουν μόρια από γραπτό που 

χρθςιμοποιοφςε ςτρεφόμενα (μζχρι να λιξει το κζμα το 2019 και να είμαι ζκτοτε καλό παιδί). 

Όπωσ κα ηθτιςω αφριο να κόψουν μόρια από γραπτό που κα λζει: 

-Η κροφςη είναι  ελαςτική διότι υ1+υϋ1 = υ2+υϋ2 

Κα ζχω μάλιςτα και επιχειριματα: 

-Είναι δυνατόν να πάρει ίδιο βαθμό αυτόσ με τον άλλο που ζγραψε ζνα κατεβατό; 

 

 

Θ ςτάςθ μου απζναντι ςτο γνωςτό κζμα 

κακορίηεται όχι από το αν είναι εντόσ πνεφματοσ 

των αςκιςεων των κροφςεων. 

Κακορίηεται από το εάν δίδαξα τζτοιεσ. 

Παρζνκεςθ: 

Δεν ξζρω αν ζπρεπε τότε να το κράξω ι να 

καμαρϊνω. Μια ιςτορία αλθκινι: 

 

Σότε Β’  Λυκείου ο ςιμερα οδοντίατροσ Δθμιτρθσ, ρωτάει τον αδερφό του και τουσ ςυμμακθτζσ του πωσ πιγαν. 

Αυτοί μίλθςαν για το κζμα αυτό και είδαν ζκπλθκτοι τον Δθμιτρθ να το λφνει. Σουσ λζει: 

-Σο είχαμε δει ςτο πρότυπο του ιδανικοφ αερίου. 

Όντωσ περιλαμβάνεται ςτθν παλαιότατθ παρουςίαςι μου, όμωσ δεν ζκανα τζτοιεσ αςκιςεισ ςτα παιδιά τθσ Γ’  και 

φυςικά με τόςθ ταλαιπωρία των υποψθφίων που να κυμοφνται κάτι που είχαν δει πριν ζνα χρόνο και κάτι μινεσ; 

Σο κζμα φυςικά είναι εντελϊσ νόμιμο. Θ διατιρθςθ των μζτρων των ταχυτιτων διδάςκεται και θ «Αρχι τθσ 

ανεξαρτθςίασ των κινιςεων» είναι βαςικι γνϊςθ. Μετά τθν είςοδό του ςτισ Εξετάςεισ ςυμπεριελιφκθ ςτα 

αςκθςιολόγια πολλϊν. Αυτοί το εξζλιξαν και δεν κα διαμαρτυρθκοφν αν πζςει θ δυςκολότερθ παραλλαγι τθσ: 



 

Όςοι δεν τθν ςυμπεριζλαβαν κα διαμαρτυρθκοφν εντονότατα. Ιδθ διαμαρτφρονται πολλοί όταν μια ανάρτθςθ ςτο 

υλικονζτ τουσ οδθγεί ςε διεφρυνςθ του διδακτικοφ ρεπερτορίου. 

Οι αναρτήςεισ. 
Μια άςκθςθ που ζκανα ςτθν τάξθ: 

Αν η κροφςη είναι πλαςτική :  

 Προςδιορίςατε την Θ.Ι και το πλάτοσ τησ ταλάντωςησ. 
 Σε πόςο χρόνο από τη ςτιγμή τησ κροφςησ θα ακινητοποιηθεί το 
ςυςςωμάτωμα . 
 Τον ρυθμό μεταβολήσ τησ ορμήσ του ςυςςωματϊματοσ αμζςωσ μετά 
την κροφςη, 
 Το ζργο τησ δφναμησ του ελατηρίου από την ςτιγμή τησ κροφςησ μζχρι 
την ςτιγμή που θα ακινητοποιηθεί το ςυςςωμάτωμα . 

 

Όμορφθ, χριςιμθ, απαραίτθτθ. Όμωσ γνωςτι και χιλιοτυπωμζνθ. Επίςθσ όχι δικι μου άςχετα με το αν ζςτθςα τα 

νοφμερα και τα ερωτιματα. Γιατί να τθν αναρτιςω; 

Αναρτάσ κάτι που κεωρείσ ότι ζχει κάποια πρωτοτυπία ι ότι παίηει με μια περίεργθ ιδζα. Ότι ο αναγνϊςτθσ κα δει 

κάτι που δεν είχε ςυναντιςει και ίςωσ κα τον δυςκόλευε αν ιταν κζμα Εξετάςεων. Κάτι που απευκφνεται ςε 

ελάχιςτουσ μακθτζσ ι και ςε κάνενα μακθτι. Κάτι που απευκφνεται ςε ςυναδζλφουσ και μποροφν να το 

καταλάβουν μακθτζσ, χωρίσ όμωσ να το λφςουν. 

Κάποιεσ φορζσ κα προκφψει και άςκθςθ που κα είναι ταυτόχρονα πρωτότυπθ αλλά και κζμα. 

Κάποιεσ φορζσ δεν κα είναι ζνα προςιτό κζμα αλλά κάτι χριςιμο. Ίςωσ ζνα παράδειγμα προσ αποφυγιν: 

Θ ςφαίρα που κατρακυλάει ςε παράλλθλουσ κεκλιμζνουσ οδθγοφσ δεν είναι εφκολο 

κζμα. Όμωσ κτυπάει ζνα καμπανάκι: 

-Συνάδελφοι μην μετρήςετε ζτςι την ροπή αδράνειασ ςφαίρασ. 

Επίςθσ είναι μια καλι ςπαηοκεφαλιά για τουσ μακθτζσ: 

-Γιατί η μεγάλη φτάνει πιο γρήγορα κάτω; 

Σο μάκθμα γίνεται και μζςα από ςπαηοκεφαλιζσ που δεν κα απαντθκοφν. Δεν 

απαντιςαμε ςε όλα όςα ξζρουμε ςιμερα τθν πρϊτθ φορά που τα ςυναντιςαμε. Μασ ζκαναν όμωσ εντφπωςθ και 

μάκαμε κάτι. 
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Σα παλιότερα βιβλία περιείχαν και τετριμμζνεσ αςκιςεισ και αςκιςεισ που λφνονταν από ελάχιςτουσ ι από κανζνα. 

Μάκαμε όμωσ από αυτά. 

Είναι αδιζξοδθ θ λογικι «Διδάςκω και ςυςτθματοποιϊ κάκε ανάρτθςθ διότι είναι πικανό κζμα Εξετάςεων». 

Τα θέματα των Εξετάςεων. 
Δεν πρζπει να είναι όλα εφκολα ϊςτε θ επιτυχία να κακοριςκεί από τθν Ζκκεςθ, τθν ταχφτθτα και τα λάκθ ςε 

πράξεισ. Δεν πρζπει να είναι εκτόσ πνεφματοσ του μακιματοσ, οφτε αςκιςεισ Άλγεβρασ, Γεωμετρίασ ι 

Σριγωνομετρίασ μεταμφιεςμζνεσ ςε αςκιςεισ Φυςικισ. Δεν πρζπει να ςτθρίηονται ςε λεπτομζρειεσ που γράφονται 

ωσ παραδείγματα και ωσ «ειριςκω εν παρόδω» κάπου. Αυτό ςυνζβθ με τα χαλαςμζνα αμορτιςζρ. Ο διδάςκων δεν 

είναι καςετόφωνο και ίςωσ δεν χρθςιμοποίθςε το παράδειγμα ςτθ διδαςκαλία του. Μια λεπτομζρεια που 

αναφζρεται ωσ παράδειγμα δεν αποτελεί πρόταςθ για ου-Λου. 

Θ ΚΕΕ είναι υπεφκυνθ για τθν επιλογι των κεμάτων. Κακζνασ από εμάσ είναι υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των 

κεμάτων ενόσ διαγωνίςματόσ του. Οι μακθτζσ μασ ξζρουν τα πλαίςια που κινοφμαςτε. Ζλεγε ο Ανδρζασ ότι ζνασ 

ςοβαροφανισ ςυνάδελφοσ δεν πρζπει να βάηει κζματα με Αςτερίξ και Οβελίξ. Δίκιο είχε διότι οι μακθτζσ του είχαν 

εξοικειωκεί με άλλθ νοοτροπία και περίμεναν κζματα αυτισ τθσ άλλθσ νοοτροπίασ. 

Σα κζματα του ςτάντυ φορ εξάμσ επιδροφν ςτθ διδαςκαλία περίπου όπωσ είχαν επιδράςει τα κζματα του μπλε 

βιβλίου. Σα τελευταία δίνονταν ςε όλα τα ςχολεία και φροντιςτιρια και μια ομοιομορφία είχε επιβλθκεί χωρίσ 

κάποια προςυνεννόθςθ των ςυναδζλφων. Αυτό κάνει τθ δουλειά του δφςκολθ. Όμωσ πάλι θ δουλειά αυτι 

αποτελεί ζνα είδοσ διδαςκαλίασ. Πρακτικά, τα κζματα που δθμοςιεφει πρζπει να είναι λιγότερο «φρθ ςτάυλ» από 

τισ αναρτιςεισ ςτο υλικονζτ και αλλοφ αλλά μπορεί να είναι «πιο χαλαρισ επιλογισ» από κζματα Εξετάςεων. 

Ακριβϊσ διότι είναι διδακτικό εργαλείο και όχι τα κζματα ενόσ διαγωνιςμοφ επιλογισ. 

Και οι αναρτιςεισ του υλικονζτ και τα διαγωνίςματα του ςτάντυ φορ εξάμσ μποροφν να επθρεάςουν και τθν 

αιςκθτικι των κεμάτων των Εξετάςεων και τθ δομι τουσ. Σο τελευταίο δεν μπορεί να γίνει άμεςα. 

Δεν μποροφν να αναχαιτιςκεί άμεςα θ ςτροφι των Βϋ κεμάτων ςε «αςκιςεισ χωρίσ νοφμερα». 

Δεν ξζρω τι κα ςυνζβαινε αν απότομα θ ΚΕΕ ζβαηε κανονικά Βϋ κζματα ςε ζνα κοινό που περιμζνει «αςκιςεισ χωρίσ 

νοφμερα». Κα επικροτοφςαμε τθν ςτροφι ι κα τθν κατθγοροφςαμε για απροειδοποίθτθ αλλαγι των κανόνων του 

παιγνιδιοφ; 

Σο υλικονζτ πρζπει να το κάνει, το ςτάντυ φορ εξάμσ μπορεί να το κάνει. 

Εκτεταμένη ύλη. 
Αν θ φλθ ιταν εκτεταμζνθ και το ςχολικό βιβλίο περιελάμβανε πολλζσ αςκιςεισ ι ςτελνόταν ζνα νζο «μπλε βιβλίο» 

δεν κα υπιρχε ανάγκθ εκηθτιςεων. Κα μποροφςε θ μεγάλθ μάηα των κεμάτων να ιταν ατόφια κζματα από το 

ςχολικό ι παραλλαγζσ τουσ. Σο διαβαςμζνο παιδί κα ζγραφε τουλάχιςτον αξιοπρεπϊσ. τα κζματα κα 

προςετίκεντο  ζνα ι δφο άλλα που κα διαφοροποιοφςαν τον διαβαςμζνο μακθτι από τον προικιςμζνο. 

Κάτι ςαν τουσ δφο δίςκουσ ι αυτό που παρζκεςα με τουσ δφο τοίχουσ.  

Θ ζκταςθ τθσ φλθσ κα επζτρεπε το κάψιμο των κεμάτων αυτϊν και κα βοθκοφςε ςτθν ανεφρεςθ άλλων που κα 

ξζφευγαν από τα ςυνικθ. 

Σο ςτάντυ φορ εξάμσ κα ζπρεπε τότε να βάηει ςτα διαγωνίςματά του περιςςότερα από δφο «πονθρά» και το 

υλικονζτ πολλά τζτοια. Οι τθσ ΚΕΕ νουν και θλικίαν ζχουν ϊςτε να μθν αντιγράφουν. 

 


