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«Ο 1ος και ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα» - Φύλλο εργασίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου                       

με βάση την προσομοίωση ΚΙΝΗΣΗ του Πανεπιστημίου Colorado 

 

Στόχοι του φύλλου εργασίας 

✓ Να εμπεδώσεις τον «1ο Νόμο του Νεύτωνα» και την «Συνθήκη για την Ισορροπία ενός υλικού 
σημείου». 

✓ Να ανακαλύψεις την ισχύ του «2ου Νόμου του Νεύτωνα» για την κίνηση. 

✓ Να εμπεδώσεις την έννοια της «αδράνειας» και να τη συσχετίσεις με τη «μάζα» των υλικών σωμάτων. 

 

Εισαγωγή 

 Όλοι γνωρίζετε από την καθημερινή σας εμπειρία ότι για να αποκτήσει ταχύτητα ένα αρχικά 
ακίνητο αντικείμενο χρειάζεται κάποια δύναμη. Ακόμα, πιθανόν έχετε διαπιστώσει ότι είναι 
δυσκολότερο να σταματήσει ένα φορτηγό που κινείται με την ίδια ταχύτητα με ένα αυτοκίνητο. Το 
να μελετήσουμε όμως τις κινήσεις στην καθημερινή μας ζωή είναι αρκετά περίπλοκο, κυρίως επειδή 
δεν μπορούμε ανά πάσα στιγμή να μετρήσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στα διάφορα σώματα.
 Αν προσεγγίσουμε όμως το θέμα με την μορφή προσομοιώσεων είναι ευκολότερο να 
κατανοήσουμε την καθημερινότητά μας και να εμπεδώσουμε την παντοτινή ισχύ των Φυσικών 
Νόμων που διατυπώθηκαν από το μεγάλο επιστήμονα Ισαάκ Νεύτωνα!    

 Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας θα χρησιμοποιήσεις την προσομοίωση με τίτλο «Κίνηση» 
από το σύνολο «Δυνάμεις και κίνησηː Τα βασικά» των PhET Interactive Simulations.    

 

 

 

 

 

Διαδικασία 

ΒΗΜΑ 1. Άνοιξε την εφαρμογή πατώντας ταυτόχρονα Ctrl και αριστερό κλικ με το ποντίκι σου στον 

σύνδεσμοː https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-
motion-basics_el.html 

Αφού εμφανιστεί η γενική  εικόνα με τίτλο «Δυνάμεις και κίνησηː Τα βασικά», πάτησε τη δεύτερη 
καρτέλα από αριστερά με τίτλο «Κίνηση».      
 Εμφανίζεται ένα ξύλινο ανθρωπάκι και ένα βαγονάκι που βρίσκονται πάνω σε 
σιδηροτροχιές. Το βαγονάκι έχει επάνω ένα ξύλινο κιβώτιο. Το ανθρωπάκι δεν ακουμπά το κιβώτιο. 

Παράγραφοιː 3.4 «Δύναμη και ισορροπία» και 3.5 «Ισορροπία υλικού σημείου» 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html


 

 

Ερώτηση 1                    
Αρχικά το κιβώτιο είναι ακίνητο. Πόση είναι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται στο βαγόνι; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΒΗΜΑ 2. Στο κάτω κεντρικό τμήμα της εικόνας υπάρχει μία κλίμακα ρύθμισης της δύναμης που 

ασκείται στο φορτίο του βαγονιού. Πατώντας τα διπλά βέλη μπορείς να αυξομειώσεις τη δύναμη 
είτε με κατεύθυνση προς τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά, ανά 50 Newton. Πατώντας το μονά βέλη 
μπορείς να αυξομειώσεις την ασκούμενη δύναμη ανά 1 Newton, επίσης προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Μπορείς να ελέγξεις την ασκούμενη δύναμη, αν πατήσεις τη λέξη «τιμές» στον πίνακα πάνω δεξιά. 

 

Ερώτηση 2           
 Ρύθμισε την ασκούμενη δύναμη, όπως επιθυμείς (ενδεικτικά στα 50 Newton).        

 Διάλεξε την απάντηση που περιγράφει σωστά την κίνηση του βαγονιού, όταν το σπρώχνει 
το ανθρωπάκι. 

➢ Το βαγονάκι κινείται με ταχύτητα πουː                                                                              
α. παραμένει σταθερή                                   β. αυξάνεται                                   γ. μειώνεται  

Πάτησε το για να επαναφέρεις την προσομοίωση στην αρχική κατάσταση. 

 

 

ΒΗΜΑ 3. Πάτησε την ένδειξη «ταχύτητα» στον πίνακα πάνω δεξιά. Θα εμφανιστεί ένα ταχύμετρο 

στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης.        
 Ρύθμισε ξανά την ασκούμενη δύναμη στην προηγούμενη τιμή της.  
 Παρατήρησε τις τιμές στο ταχύμετρο, καθώς το ανθρωπάκι σπρώχνει το βαγονάκι και στη 
συνέχεια, όταν παύει να σπρώχνει.  

                             
             
                  



Ερώτηση 3Α           
 Διάλεξε την απάντηση που περιγράφει σωστά την κίνηση του βαγονιού, όταν το ανθρωπάκι 
σταματά να σπρώχνει. 

➢ Το βαγονάκι κινείται με ταχύτητα πουː                                                                                                                              
α. παραμένει σταθερή                                   β. αυξάνεται                                   γ. μειώνεται  

Πάτησε το  για να επαναφέρεις την προσομοίωση στην αρχική κατάσταση. 

 

Ερώτηση 3Β            
 Στη συγκεκριμένη προσομοίωση πιστεύεις ότι υπάρχει η Τριβή κατά τη διάρκεια της 
κίνησης του βαγονιού; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.                                                                                                                                   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ισχύει το ίδιο στην καθημερινή μας ζωή;                                                                                                               
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Συνολικό συμπέρασμα από τα Βήματα 1 – 3      
 Με βάση τα επιμέρους  συμπεράσματα από τα βήματα 1 έως 3, γράψε σε ποια βήματα 
ισχύει ο 1ος Νόμος του Νεύτωνα για το βαγονάκι. Να εξηγήσεις την απάντησή σου.                                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

 

ΒΗΜΑ 4 - Σκέφτομαι και γράφω Να περιγράψεις με συντομία πώς θα διερευνήσεις την 

επίδραση της ασκούμενης δύναμης στη μεταβολή της ταχύτητας του βαγονιού.  

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

Εφάρμοσε την προσομοίωση σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγραψες.                                  

 

Ερώτηση 4               
 Διάλεξε την απάντηση που περιγράφει το συμπέρασμά σου για τη μεταβολή της ταχύτητας 
του βαγονιού. 

➢ Όταν αυξάνουμε τη δύναμη που ασκεί το ανθρωπάκι στο βαγονάκι, η ταχύτητά τουː                  
α. μεταβάλλεται πιο γρήγορα              β. μεταβάλλεται πιο αργά                 γ. δεν μεταβάλλεται 

                                                                                                                                                       

Να μελετήσεις τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα που είναι διατυπωμένος στην παράγραφο 3.6 του βιβλίου 
σου. Ισχύει ο Νόμος αυτός για την κίνηση του βαγονιού; …………………………………………… 

Πάτησε το  για να επαναφέρεις την προσομοίωση στην αρχική κατάσταση. 

 

ΒΗΜΑ 5. Αν πατήσεις την ένδειξη «μάζες» στον πίνακα πάνω δεξιά, θα παρατηρήσεις ότι το ξύλινο 

κιβώτιο έχει μάζα 50 κιλά. Κάτω αριστερά υπάρχει ένα όμοιο κιβώτιο και ένα ψυγείο 200 κιλά. Κάτω 
δεξιά  υπάρχει ένα κοριτσάκι 40 κιλά, ένας άντρας 80 κιλά, ένας κάδος απορριμμάτων 100 κιλά και 
ένα δώρο άγνωστης μάζας. Όλοι είναι φορτία που μπορείς να βάλεις πάνω στο βαγόνι. 

Ρύθμισε την τιμή της ασκούμενης δύναμης. Η τιμή που θα επιλέξεις θα παραμένει σταθερή, 
καθώς θα εφαρμόζεις την προσομοίωση για διαφορετικές μάζες φορτίων.   
 Μπορείς να εφαρμόσεις και πάλι την προσομοίωση με το κιβώτιο και κατόπιν να πατήσεις 
πάνω στο κιβώτιο και να το μεταφέρεις στο πλαίσιο κάτω αριστερά.     
 Στη συνέχεια μπορείς να τοποθετήσεις άλλα φορτία πάνω στο βαγονάκι.  

 

Σκέφτομαι και γράφω          
 Να περιγράψεις με συντομία πώς θα διερευνήσεις την επίδραση της μάζας των σωμάτων 
στην μεταβολή της ταχύτητάς τους, όταν η δύναμη που τους ασκείται είναι πάντα η ίδια.                                                
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                      
Παράγραφοςː 3.6 «Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας» 

 

Παράγραφοςː 3.6 «Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας» 

 

Παράγραφοςː 3.6 «Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας» 

 

Παράγραφοςː 3.6 «Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας» 

 

Παράγραφοςː 3.6 «Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας» 

  



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

Εφάρμοσε την προσομοίωση σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγραψες.  

 

Ερώτηση 5Α           
 Διάλεξε την απάντηση που περιγράφει το συμπέρασμά σου σχετικά με την επίδραση της 
μάζας του φορτίου στην κίνηση του βαγονιού.    

➢ Όταν το ανθρωπάκι ασκεί την ίδια δύναμη στο βαγονάκι για το ίδιο χρονικό διάστημα, η 
μεταβολή της ταχύτητας του βαγονιού γίνεται μεγαλύτερη, 

α. όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του φορτίου.                                                                                                    
β. οποιαδήποτε και να είναι η μάζα του φορτίο.                                              
γ. όσο μικρότερη είναι η μάζα του φορτίου.      

 

Ερώτηση 5Β            
 Με βάση την εφαρμογή της προσομοίωσης στο Βήμα 5, μπορείς να προσδιορίσεις την τιμή 
της μάζας που έχει το δώρο κάτω δεξιά; Να περιγράψεις με συντομία τη μέθοδο που 
ακολούθησες. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ερώτηση 5Γ            
 Να μελετήσεις τον έννοια της αδράνειας από τη σελίδα 53 του βιβλίου σου.                     
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό και το συμπέρασμά σου στην ερώτηση 5Α, πιστεύεις πως είναι 
σωστός ο ισχυρισμός ότιː                                                                                                                                                                                           

 «Η μάζα ενός σώματος είναι το μέτρο της αδράνειάς του»;                                                       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                        

 

 


