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Η λέξη «μηχανική» δε σου είναι τελείως άγνωστη. Λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα 

χρησιμοποιείς καθημερινά: μηχανή, μηχάνημα, μηχανικός, μηχανολόγος, 

μηχανισμός, μηχανάκι, μηχανουργείο, μηχανοκίνητος, μηχανόβιος, πολυμήχανος, 

αμήχανος. 

 

 

 

Εισαγωγή 
 

   Στη φυσική η λέξη «δύναμη» έχει νόημα διαφορετικό και συγκεκριμένο. Τη δύναμη 
δεν μπορούμε να τη δούμε. Καταλαβαίνουμε ότι σε ένα σώμα ασκείται δύναμη από 

τα αποτελέσματά της. 
 
   Ο άνθρωπος με τους μυς του ασκεί δυνάμεις. Σηκώνει βάρη, σπρώχνει και τραβά 
πράγματα, παραμορφώνει αντικείμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις η δύναμη που μπορεί 
να ασκήσει ο άνθρωπος με τους μυς του δεν είναι αρκετά μεγάλη. Τότε χρησιμοποιεί 

μηχανές. 
 
    Όταν ακούς τη λέξη «μηχανή», φέρνεις στο νου σου κάτι πολύπλοκο: ένα 
πλυντήριο, ένα αυτοκίνητο, ένα γερανό, τα μηχανήματα σε ένα εργοστάσιο. 
Υπάρχουν όμως και πιο απλές μηχανές που χρησιμοποιείς καθημερινά. Το ψαλίδι, η 

πένσα, το ανοιχτήρι, ο καρυοθραύστης είναι τέτοιες απλές μηχανές. 
    

   Τις δυνάμεις και τα αποτελέσματά τους τα μελετάμε στην ενότητα της φυσικής που 

ονομάζεται μηχανική. Η μηχανική είναι ο πρώτος τομέας της φυσικής με τον οποίο 

ασχολήθηκε ο άνθρωπος ήδη από την αρχαιότητα. 
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Υλικά για τα πειράματα του φυλλαδίου 
 

 

(ανά ομάδα) 

 

1. Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση           

πλαστικό μπουκάλι, μπαλάκι, ποτήρι με νερό, δυναμόμετρο, σπάγκος, 

κασετίνα, βιβλίο, στυλό 

 

2. Η τριβή είναι μια σημαντική δύναμη 

χάρτινη συσκευασία οδοντόκρεμας μαζί με την οδοντόκρεμα, ένα κομμάτι 

χαρτόνι (σε μέγεθος βιβλίου), ένα κομμάτι γυαλόχαρτο, δυναμόμετρο 

 

3. Η πίεση  

ένα κομμάτι πλαστελίνη, ένα κουτί καρφάκια με πλαστική κεφαλή, βαρίδια 

(σταθμά) 

 

4. Υδροστατική πίεση 

πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό, καρφάκι με πλαστική κεφαλή 

 

5. Ατμοσφαιρική πίεση 

ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι, ένα χαρτόνι 5x5cm 
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Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση 
 

 

 

 

    Μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορείς: 

• να διακρίνεις τις δυνάμεις που ασκούνται με επαφή από αυτές που 

ασκούνται από απόσταση. 

• να χρησιμοποιείς το δυναμόμετρο για να μετρήσεις το βάρος ενός   

σώματος. 

 

Λέξεις – Φράσεις κλειδιά 

δύναμη με επαφή, δύναμη από απόσταση, παραμόρφωση, αλλαγή κινητικής 

κατάστασης, βάρος, ηλεκτρικές δυνάμεις, μαγνητικές δυνάμεις 

  

Τι είναι η δύναμη στη Φυσική; Πώς ασκούνται οι δυνάμεις στα σώματα; 
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Πείραμα 1ο – Τρόποι άσκησης δυνάμεων, αποτελέσματα  

 

Υλικά: πλαστικό μπουκάλι, μπαλάκι του τένις 

Εκτέλεση 

• Πίεσε με τα χέρια σου ένα πλαστικό μπουκάλι. 

• Σπρώξε ένα μπαλάκι του τένις πάνω στο θρανίο σου. 

• Πέταξε ένα μπαλάκι στον συμμαθητή σου και ζήτησέ του να το αποκρούσει. 

 

Παρατήρηση 

 Ποιο σώμα ασκεί τη 
δύναμη κάθε φορά; 

Ποιο σώμα δέχεται τη 
δύναμη κάθε φορά; 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα 
της δύναμης; 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

Συμπέρασμα 

Με ποιον τρόπο ασκούνται οι δυνάμεις στις παραπάνω περιπτώσεις και τι 

προκαλείται στα σώματα σε καθεμιά από αυτές; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Οι δυνάμεις προκαλούν τη μόνιμη ή προσωρινή παραμόρφωση των 

σωμάτων ή την αλλαγή της κινητικής τους κατάστασης ή την αλλαγή της 

κατεύθυνσης της κίνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Επέκταση 

Δυνάμεις δεν ασκεί μόνο ο άνθρωπος. Οι δυνάμεις στη φύση είναι 

συχνά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούμε να ασκήσουμε 

εμείς. 

Στο εσωτερικό της Γης ασκούνται τεράστιες δυνάμεις. Οι δυνάμεις 

αυτές προκαλούν σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων με 

καταστροφικές συνέπειες. 

 

  

Οι δυνάμεις ασκούνται στα σώματα με επαφή ή από απόσταση. Όταν 

σπρώχνουμε ένα καρότσι, όταν κλοτσάμε μια μπάλα, όταν λυγίζουμε ένα 

συνδετήρα, ασκούμε τη δύναμη με επαφή, αφού το σώμα στο οποίο 

ασκείται η δύναμη ακουμπά, είναι σε επαφή με το σώμα που ασκεί τη 

δύναμη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες ασκείται δύναμη σ' ένα 

σώμα χωρίς αυτό να βρίσκεται σε επαφή με κάποιο άλλο, η δύναμη ασκείται 

από απόσταση.  
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Πείραμα 2ο  – Το βάρος ως ελκτική δύναμη 

 

Υλικά: μπουκάλι, ποτήρι με νερό 

 

Εκτέλεση 

• Κράτησε το μπουκάλι στο χέρι και μετά άφησέ το να πέσει. 

• Γέμισε ένα ποτήρι με νερό και άδειασέ το σιγά σιγά στο νεροχύτη. 

 

Παρατήρηση 

Προς τα πού κινούνται τα σώματα; 

_______________________________________________________________________________ 

 

Αιτιολόγηση  

Γιατί συμβαίνει αυτό; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Συμπέρασμα 

 

Βάρος είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει κάθε σώμα προς το κέντρο 

της και είναι δύναμη που ασκείται από απόσταση. 

 

 

                                                          Επέκταση 

Δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση είναι επίσης η δύναμη που ασκεί ένας    

μαγνήτης, όταν τον πλησιάζουμε σ' ένα σιδερένιο αντικείμενο καθώς και οι ηλεκτρικές 

δυνάμεις. 
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Πείραμα 3ο  - Μέτρηση βάρους  

 

Υλικά: δυναμόμετρο, σπάγκος, κασετίνα, βιβλίο, στιλό 

Εκτέλεση  

 Τοποθέτησε τα παρακάτω αντικείμενα στο άγκιστρο του δυναμόμετρου και 

συμπλήρωσε τον πίνακα. 

Παρατήρηση 

 

Αντικείμενο Δύναμη σε Νewton 
στιλό 
 

 

κασετίνα 
 

 

βιβλίο 
 

 

 

 

 

 

  

Μάζα 

Τη μάζα τη μετράμε με ζυγό σύγκρισης με 

ίσους βραχίονες. 

Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το χιλιόγραμμο 

(1 kg). 

 

 

Βάρος 

Το βάρος των σωμάτων το 

μετράμε με δυναμόμετρο, όπως 

όλες τις δυνάμεις. 

Μονάδα μέτρησης του βάρους 

είναι το Newton (1Ν). 
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Ποιο αντικείμενο έχει το μεγαλύτερο βάρος; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                         Επέκταση  

Κατά συνέπεια, αν μετρούσαμε το βάρος των αντικειμένων αυτών 

στην κορυφή του Έβερεστ, θα βρίσκαμε τις ίδιες τιμές; Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Η τριβή είναι μια σημαντική δύναμη 
 

 

 

 

      Μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορείς να: 

▪ χρησιμοποιείς το δυναμόμετρο, για να μετρήσεις το 

μέγεθος μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα. 

▪ να αναγνωρίζεις την τριβή σαν μια δύναμη που δυσκολεύει την κίνηση των 

σωμάτων. 

▪ να αναφέρεις τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή.  

 

Λέξεις – Φράσεις κλειδιά 

ασκώ δύναμη, ασκείται δύναμη,  τριβή, αντίσταση, κίνηση, λεία επιφάνεια, τραχιά 

επιφάνεια 

 

  

Ποια δύναμη αντιστέκεται στην 

κίνηση των σωμάτων ; 
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Διερεύνηση 

  Ο κ. Αντρέας, υπεύθυνος μεταφορικού γραφείου, ανέλαβε μια μετακόμιση. Μόλις 

στάθμευσε το φορτηγό του, είδε πως το σπίτι είχε δύο εισόδους που απείχαν ίση 

απόσταση από το σημείο που βρισκόταν. Η διαφορά ήταν πως για να φτάσει στη 

μία είσοδο έπρεπε να διασχίσει ένα πλακόστρωτο δρομάκι, ενώ για να φτάσει στην 

άλλη είσοδο έπρεπε να διασχίσει ένα δρομάκι στρωμένο με χαλίκι.  

 

• Ποια διαδρομή, θεωρείς, ότι πρέπει να ακολουθήσει ο κ. 

Αντρέας, για να κάνει πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά τη 

δουλειά του; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Πείραμα – Τριβή και είδος επιφάνειας 

Με το πείραμα αυτό θα μπορέσεις να επιβεβαιώσεις ή να απορρίψεις την 

προηγούμενη επιλογή σου. 

 

Υλικά: ένα χάρτινο κουτί ή χάρτινη συσκευασία οδοντόκρεμας, ένα κομμάτι χαρτόνι 

(αντιπροσωπεύει την πλακόστρωτη επιφάνεια), ένα κομμάτι γυαλόχαρτο 

(αντιπροσωπεύει την επιφάνεια με το χαλίκι), δυναμόμετρο 

Εκτέλεση 

• Άνοιξε μία τρύπα στο κουτί και τοποθέτησε  το άγκιστρο  του 

δυναμόμετρου.  

• Σύρε  το κουτί επάνω στο θρανίο και σημείωσε στον πίνακα 

που ακολουθεί την ένδειξη του δυναμόμετρου.  

• Επανάλαβε το ίδιο στην επιφάνεια του χαρτονιού και 

κατόπιν του γυαλόχαρτου. 

Παρατήρηση 

 

 

 

 

 

Στην επιφάνεια ποιου υλικού χρειάστηκε να ασκήσεις τη μικρότερη δύναμη; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Επιφάνεια Δύναμη σε Νewton 

ξύλο (θρανίο)  
 

χαρτόνι  
 

γυαλόχαρτο  
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Συμπέρασμα 

 

Η τριβή είναι μία δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση των σωμάτων. Η 

τριβή που ασκείται σ' ένα σώμα, όταν αυτό γλιστρά πάνω σε μια επιφάνεια, 

εξαρτάται από το βάρος του σώματος και από το είδος των επιφανειών που 

βρίσκονται σε επαφή. Αν οι επιφάνειες είναι λείες, τότε η τριβή είναι μικρή, ενώ, αν οι 

επιφάνειες είναι τραχιές, η τριβή είναι μεγαλύτερη.  

 

Επαλήθευση 

• Τελικά, με βάση όσα έμαθες,  επιβεβαίωσες ή απέρριψες την απάντησή σου και 

γιατί; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

                                                              Επέκταση 

 

• Γιατί στο κολυμβητήριο μας λένε οι δάσκαλοί μας να μην τρέχουμε και να 

φοράμε σαγιονάρες;  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Πού είναι πιο εύκολο να κάνεις ποδήλατο στην άσφαλτο ή στον χωματόδρομο 

και γιατί; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Διερεύνηση 

Ο κ. Αντρέας δυσκολεύτηκε πολύ να σύρει ένα μεγάλο κιβώτιο κι έτσι το έστρεψε, 

ώστε να ακουμπάει στο έδαφος η μικρότερη επιφάνεια του κιβωτίου. Έκανε καλά; 

Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου συμπληρώνοντας το συμπέρασμα με τις λέξεις 

που ακολουθούν στον κατάλληλο τύπο. 

Συμπέρασμα 

               (δεν) έκανε καλά, (δεν) εξαρτάται, μέγεθος, επιφάνεια  

Ο κ. Αντρέας ____________________, διότι η τριβή _________________________ 

από το ______________ της __________________________ του σώματος. 
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Η πίεση 
 

 

 

 

Μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορείς να: 

 

▪ διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στις  έννοιες δύναμη και πίεση. 

▪ να αναφέρεις τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πίεση. 

Λέξεις – Φράσεις κλειδιά 

ασκώ πίεση, ασκείται πίεση, επιφάνεια, βάρος 

 

Πείραμα 1ο – Πίεση και βάρος 

 

Υλικά: πλαστελίνη, βιβλία 

Εκτέλεση - Παρατήρηση 

• Φτιάξε μια μπάλα από πλαστελίνη και τοποθέτησέ την στο τραπέζι. Πίεσε με το 

χέρι σου την μπάλα. Τι παρατηρείς; 

________________________________________________________________________________ 

 

• Φτιάξε μια δεύτερη μπάλα πλαστελίνης και τοποθέτησέ την στο τραπέζι. Βάλε 

πάνω της 5 βιβλία. Τι παρατηρείς; 

________________________________________________________________________________ 

Αιτιολόγηση 

• Ποιος είναι ο λόγος της παραμόρφωσης της πρώτης μπάλας πλαστελίνης; 

________________________________________________________________________________ 

• Ποιος είναι ο λόγος της παραμόρφωσης της δεύτερης μπάλας πλαστελίνης; 

________________________________________________________________________________ 

  

Γιατί στο χιόνι περπατάμε ευκολότερα 

φορώντας πέδιλα του σκι; 
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Πείραμα 2ο – Πίεση και βάρος 

 

Υλικά: ένα κομμάτι πλαστελίνη, ένα κουτί με καρφάκια με πλαστική κεφαλή,    

βαρίδια (σταθμά)                                       

Εκτέλεση - Παρατήρηση (1η περίπτωση) 

• Πάρε την πλαστελίνη και δημιούργησε μια βάση με πάχος 3cm πάνω στο 

θρανίο σου.  

• Τοποθέτησε πάνω στην πλαστελίνη 6 καρφάκια σε δύο σειρές (η μυτερή 

επιφάνεια προς στην πλαστελίνη). Πάνω στα καρφιά τοποθέτησε το κουτί τους 

και συμπλήρωσε την πρώτη σειρά του πίνακα. 

 

 Εκτέλεση - Παρατήρηση (2η περίπτωση) 

• Αύξησε το βάρος του κουτιού τοποθετώντας ένα βαρίδι των 200 γρ.  και 

συμπλήρωσε τη δεύτερη σειρά του πίνακα. 

 

 Εκτέλεση - Παρατήρηση (3η περίπτωση) 

• Αύξησε το βάρος του κουτιού τοποθετώντας δύο βαρίδια 200 γρ. και 

συμπλήρωσε την τρίτη σειρά του πίνακα. 

 

 Βάθος αποτυπώματος σε mm (χιλ.) 

1η περίπτωση  

2η περίπτωση  

3η περίπτωση  

 

Αιτιολόγηση 

Το αποτύπωμα που δημιουργείται στην πλαστελίνη είναι μια παραμόρφωση. Πού 

οφείλεται αυτή; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Συμπέρασμα 

Η πίεση εξαρτάται από το βάρος, τη δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια 

αυτή. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πίεση.  

 

Πείραμα 2ο – Πίεση και μέγεθος επιφάνειας 

Υλικά: ένα κομμάτι πλαστελίνη, ένα κουτί με καρφάκια με πλαστική κεφαλή                                        

Εκτέλεση 

Στην ίδια πλαστελίνη με την οποία εκτέλεσες το προηγούμενο πείραμα 

τοποθέτησε τα καρφάκια ανάποδα (με τη μεγάλη επιφάνεια προς  την 

πλαστελίνη) και τοποθέτησε πάνω τους το κουτί τους μαζί με ένα βαρίδι των 

200 γρ. 

Παρατήρηση 

Παρατήρησε και συμπλήρωσε τον πίνακα βάζοντας √. 

 

Στα δύο προηγούμενα πειράματα αυτό που μελετούσες ήταν το βάθος  του 

αποτυπώματος, άρα διερευνούσες την πίεση που ασκεί ένα σώμα σε μια επιφάνεια. 

• Ποιος παράγοντας άλλαξε στο 2ο πείραμα κατά τη διαδικασία; 

_____________________________________________________________________  

• Ποιος παράγοντας έμεινε σταθερός; 

_____________________________________________________________________ 

Τώρα μπορείς να γράψεις τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πίεση 

που ασκεί ένα σώμα σε μια επιφάνεια;  

  

 λίγο βαθύ μέτρια βαθύ πολύ βαθύ 

αποτύπωμα με τη μικρή 

επιφάνεια (1ο πείραμα) 

   

αποτύπωμα με τη μεγάλη 

επιφάνεια (2ο πείραμα) 
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Συμπέρασμα 

Η πίεση, εκτός από το βάρος, εξαρτάται και από την επιφάνεια. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια, τόσο μικρότερη είναι η πίεση. 

 

 

Επέκταση 

 

• Γιατί οι πινέζες έχουν πλατύ «κεφάλι»;  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

• Γιατί οι φακίρηδες δεν τραυματίζονται σοβαρά;  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Οι ελέφαντες είναι ζώα που ζουν στη λάσπη. Μήπως μπορείς να εξηγήσεις 

γιατί έχουν μεγάλα πέλματα; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Γιατί οι τσάντες μας έχουν φαρδύτερη επιφάνεια στα χερούλια, στο ύψος των 

ώμων; 

                                                   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Υδροστατική πίεση 
 

 

 

 

 

Μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορείς: 

▪ να ορίσεις τι είναι η υδροστατική πίεση.  

▪ να αναφέρεις τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. 

 

Λέξεις – Φράσεις κλειδιά 

υδροστατική πίεση, βάρος, βάθος, υγρό 

 

Διερεύνηση 

Ο κ. Στέλιος έχει ένα εξοχικό σπίτι στην Αμοργό. Θέλει να φτιάξει μια δεξαμενή για να 

μαζεύει το νερό της βροχής, ώστε να το χρησιμοποιεί στην υδροδότηση  του σπιτιού 

του, καθώς στο νησί δεν υπάρχει κεντρική παροχή νερού. Πρέπει λοιπόν να 

κατασκευάσει τη δεξαμενή και στη συνέχεια να τοποθετήσει έναν κεντρικό αγωγό, για 

να τροφοδοτεί  με νερό τους σωλήνες του σπιτιού. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πού οφείλεται η πίεση που νιώθουμε 

στα αυτιά μας, όταν κάνουμε βουτιές 

στη θάλασσα ή στην πισίνα; 

1 

2 



 
 

21 
 

 

Παρατήρηση – Υπόθεση 

Παρατήρησε προσεκτικά το σχεδιάγραμμα που απεικονίζει το σπίτι του κ. Στέλιου.  

 

• Ας υποθέσουμε ότι η δεξαμενή τοποθετηθεί στο σημείο Α. Τι νομίζεις ότι θα 

συμβεί; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• Ας υποθέσουμε ότι ο κεντρικός αγωγός της δεξαμενής τοποθετηθεί στο 

σημείο 2. Θεωρείς ότι είναι η καλύτερη επιλογή ή όχι και γιατί; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Πείραμα-πίεση νερού και ύψος 

 

 

Υλικά: ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό, καρφάκι με πλαστική κεφαλή 

 

Έχοντας στη διάθεσή σου τα παραπάνω υλικά, τι πείραμα θα σχεδίαζες, για να  

επαληθεύσεις ή να απορρίψεις τις υποθέσεις σου; Γράψε την περιγραφή του 

πειράματος στον χώρο που ακολουθεί. 

 

                                               Αρχικά, σκέψου την έννοια  

                                                που θες να διερευνήσεις. 

Περιγραφή πειράματος 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Να υπογραμμίσεις τον παράγοντα που αλλάζεις κατά την πειραματική διαδικασία. 

 

Εκτέλεση 

Η  διπλανή εικόνα θα σε βοηθήσει να εκτελέσεις σωστά το 

πείραμα. 
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Συμπέρασμα 

Χρησιμοποιώντας τις λέξεις που ακολουθούν να γράψεις το συμπέρασμα που 

προκύπτει από το πείραμα που σχεδίασες και εκτέλεσες. 

πίεση, βάρος, βάθος, νερό, τρύπα 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Πίεση δεν υπάρχει μόνο στα στερεά αλλά και στα υγρά και στα αέρια. Την 

πίεση που δημιουργείται στα υγρά λόγω του βάρους τους την 

ονομάζουμε υδροστατική. 

                                                                 

 

Επέκταση 

 

Φράγμα είναι μια ανθρώπινη κατασκευή που εμποδίζει τη φυσική ροή των υδάτων. 

 

Τα τοιχώματα των φραγμάτων σχεδιάζονται και 

κατασκευάζονται πολύ παχύτερα στο κάτω μέρος τους, 

αφού όσο πιο βαθιά είναι, τόσο μεγαλύτερη πίεση δέχονται. 

 

 

 

https://digitalzoot.weebly 
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Ατμοσφαιρική πίεση 
 

 

 

 

Μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορείς να: 

▪ ορίσεις την ατμοσφαιρική πίεση. 

▪ να αναφέρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. 

Λέξεις – φράσεις κλειδιά: 

ο αέρας ασκεί πίεση, ασκείται πίεση, ατμοσφαιρική πίεση, βάρος, υψόμετρο 

  

Όλα τα σώματα, που έχουν βάρος, 

ασκούν πίεση. Συμβαίνει το ίδιο και 

με τον αέρα; 
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Πείραμα 1ο 

Έχεις στη διάθεσή σου τα υλικά που ακολουθούν. Γράψε την περιγραφή 

του πειράματος στον χώρο που ακολουθεί. 

 

Υλικά: δύο μπαλόνια ίδιου μεγέθους, σπάγκος, καρφίτσα, βάση 

παραλληλόγραμμη με ορθοστάτη και ευλύγιστη μεταλλική ράβδο 

μήκους περίπου 60 εκ. 

Περιγραφή πειράματος 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Παρατήρηση 

________________________________________________________________________________ 

 

Συμπέρασμα  

Ο αέρας έχει βάρος. Με το βάρος του ασκεί πίεση σε όλα τα σώματα που 

βρίσκονται σε αυτόν. Η πίεση που δημιουργείται λόγω του βάρους του αέρα 

ονομάζεται ατμοσφαιρική. 

 

                                                                Επέκταση  

Σε ποιο σημείο του Ολύμπου η πίεση είναι μεγαλύτερη, στους πρόποδες ή στην 
κορυφή του; Να δικαιολογήσεις τη απάντησή σου. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Πείραμα 2ο     

Υλικά: ένα πλαστικό μπουκάλι άδειο, ένα χαρτόνι 5 Χ 5 

Εκτέλεση 

• Γέμισε το μπουκάλι του προηγούμενου πειράματος με νερό μέχρι 

επάνω (μέχρι και το στόμιο), χωρίς να τοποθετήσεις το καπάκι. 

• Τοποθέτησε το χαρτόνι στο στόμιο του μπουκαλιού, προσέχοντας 

να μη μείνει καθόλου αέρας μεταξύ νερού και χαρτονιού.  

• Κρατώντας το χαρτί αναποδογύρισε γρήγορα το μπουκάλι.  

Τι παρατηρείς; 

 

Παρατήρηση 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Για ποιο λόγο νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                                                                 Επέκταση  

 Ο Κώστας κρατούσε ένα μπαλόνι, το οποίο του έφυγε από τα χέρια. Όταν ρώτησε 

τον πατέρα του τι θα συμβεί στο μπαλόνι, εκείνος του απάντησε ότι το μπαλόνι, 

ανεβαίνοντας ψηλά, θα σπάσει. Συμφωνείτε με την άποψη του πατέρα του Κώστα; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας τις λέξεις ή φράσεις που 

ακολουθούν.  

             ο αέρας ασκεί πίεση, ασκείται πίεση, ατμοσφαιρική πίεση, βάρος 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
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Ελέγχουμε τις γνώσεις μας! 

 

Να συμπληρώσεις τα κενά με την κατάλληλη λέξη. 

 

• Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα δεν είναι ορατή, φαίνεται από 

τα___________________   της, δηλαδή την αλλαγή κινητικής κατάστασης ή την 

________________________. 

• Οι δυνάμεις ασκούνται σ’ ένα σώμα με δύο τρόπους: α) με 

___________________ β) από ____________________. 

• Τις δυνάμεις τις μετρούμε με ειδικά όργανα τα οποία ονομάζονται 

____________________. 

• Το βάρος είναι η ____________________ που ασκεί η Γη στα σώματα. Όσο 

απομακρυνόμαστε από το κέντρο της Γης η δύναμη αυτή γίνεται 

______________________. 

• Τριβή ονομάζεται η δύναμη που ____________________ στην κίνηση των 

σωμάτων.  

• Πίεση ασκεί ένα σώμα σε μία επιφάνεια ή σ’ ένα άλλο σώμα εξαιτίας των 

___________________ που ασκούνται στο σώμα. 

• Η πίεση που ασκεί ένα υγρό σ’ ένα σώμα που βρίσκεται μέσα α’ αυτό 

ονομάζεται _____________________    ____________. Η πίεση αυτή μεγαλώνει 

όσο μεγαλώνει το ______________. 

• Η πίεση που ασκεί ο αέρας στα σώματα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν 

ονομάζεται ______________________    _____________. Η πίεση αυτή είναι 

______________________ όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα. 
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Επεκτείνουμε τις γνώσεις μας! 

Διάβασε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί και προσπάθησε να απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που θα συναντήσεις χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από την ενότητα που 

επεξεργάστηκες. 

Η βόλτα της Σοφίας 

  Μια ανοιξιάτικη μέρα, η Σοφία αποφάσισε να πάει μια βόλτα με το 

ποδήλατό της στο πάρκο της γειτονιάς της. Καθώς έκανε 

ποδήλατο στο ασφαλτοστρωμένο κομμάτι του ποδηλατόδρομου, 

είδε μια φίλη της και πάτησε το φρένο, για να σταματήσει το 

ποδήλατό της. Η ρόδα του ποδηλάτου σύρθηκε στο έδαφος για 2 

μέτρα. Αφού συνομίλησε με τη φίλη της, συνέχισε τη βόλτα της στο 

χωμάτινο κομμάτι του ποδηλατόδρομου για αρκετή ώρα. Κάποια 

στιγμή κουράστηκε και αποφάσισε να σταματήσει, για να 

ξεκουραστεί. Πατώντας το φρένο του ποδηλάτου, η ρόδα σύρθηκε, αυτή τη φορά, 

για 1,5 μέτρο.  

• Γιατί, κάθε φορά που φρενάρει η Σοφία, διαφοροποιείται η απόσταση που 

σέρνεται το ποδήλατο; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις η τριβή ήταν μεγαλύτερη; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  Στη συνέχεια, η Σοφία κάθισε, για να ξεκουραστεί, σε ένα παγκάκι και έβγαλε από το 

σακίδιό της ένα χαρτονένιο κουτί γεμάτο πορτοκαλάδα. Άνοιξε μια μικρή τρύπα στο 

κουτί, για να χωρέσει το καλαμάκι, και ξεκίνησε να πίνει τον χυμό της. Καθώς άδειαζε 

το κουτί, παραμορφωνόταν.  

• Μπορείς να εξηγήσεις τον λόγο της παραμόρφωσης του κουτιού;  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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• Αν η τρύπα στο κουτί ήταν μεγαλύτερη, θεωρείς ότι θα παραμορφωνόταν το 

κουτί; (Αιτιολόγησε την απάντησή σου.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Καθώς η Σοφία ξεκουραζόταν, έβλεπε τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει, κατά τις 

χριστουγεννιάτικες διακοπές της, στη λίμνη Πλαστήρα. Την είχε ενθουσιάσει το 

φράγμα που είδε εκεί και ήθελε να σπουδάσει μηχανικός, για να φτιάχνει αντίστοιχα 

φράγματα. Αν μεγαλώνοντας της αναθέσουν να κατασκευάσει ένα φράγμα, τι θα 

πρέπει να προσέξει; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Συνεχίζουμε με τα βιβλία μας… 
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