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Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου  

Η Επιθεώρηση Φυσικής στα πλαίσια της ανακοίνωσης του ΥΠΠΑΝ για μέτρα εξ 

αποστάσεως, ηλεκτρονικής στήριξης των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της 

διακοπής των μαθημάτων λόγω του ιού Covid – 19, έχει αναρτήσει το πιο κάτω υλικό 

για μελέτη και εξάσκηση σας στα μαθήματα Φυσικής Γ΄ Λυκείου. 

Τονίζουμε ότι αυτό το υλικό δεν υποκαθιστά ούτε την διδασκαλία του εκπαιδευτικού 

στην τάξη ούτε τα βιβλία σας. Σκοπός είναι να σας βοηθήσει ώστε αυτό το χρονικό 

διάστημα να είστε σε επαφή με το περιεχόμενο του μαθήματος και τους Δείκτες 

Επιτυχίας και Επάρκειας των κεφαλαίων αυτού του χρονικού διαστήματος.  

Φυσική Λυκείου Γ΄ κατεύθυνσης: 

1. Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (ΔΕΕ) της Γ΄ κατεύθυνσης. Οι Δείκτες 

Επιτυχίας σας καθοδηγούν τι θα πρέπει είστε ικανοί να κάνετε σε κάθε 

κεφάλαιο.  

2. Παρουσίαση σε μορφή Power Point για τους Δείκτες Επιτυχίας και 

Επάρκειας 3.29 – 3.54 του κεφαλαίου «Κύματα» και του κεφαλαίου 

«Ηλεκτρομαγνητισμός». Στις παρουσιάσεις περιλαμβάνονται βασικά σημεία 

της ύλης εμπλουτισμένα με εικόνες, κινούμενες εικόνες (animations), βίντεο, 

προσομοιώσεις και συνδέσμους (links) για διάφορες εποπτικές μορφές 

υλικού. Επιπλέον περιλαμβάνονται ερωτήσεις, ασκήσεις και εργασίες 

μπορείτε να κάνετε.  

Εισηγούμαστε να τρέξετε την παρουσίαση σε “slide show” από την αρχή για 

καλύτερη εμπέδωση του υλικού και για να λειτουργούν όλες οι μορφές του 

υλικού (βίντεο, προσομοιώσεις κ.ά.).  

3. Tηλεμαθήματα - Βιντεοπαρουσιάσεις 
Τα τηλεμαθήματα περιλαμβάνουν τα βασικά σημεία ενός μαθήματος με τη 
μορφή πολλαπλών αναπαραστάσεων (ήχος, εικόνα, γραφικά) και επεξήγηση 
για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσω των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Ο κάθε 
μαθητής ή η κάθε μαθήτρια μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις κατανόησης 
που ακολουθούν το κείμενο και στη συνέχεια να δει σε ποιες έχει κάνει λάθος 
και μετά, αν θέλει, μπορεί να επαναλάβει το μάθημα και να απαντήσει ξανά 
τις ερωτήσεις. 

4. Φύλλα εργασίας 

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας σε μορφή Word ή Pdf που προτείνονται από 

καθηγητές/καθηγήτριες Φυσικής. Μπορείτε να τα μελετήσετε ταυτόχρονα με 

τα βιβλία σας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που περιέχονται.  

5. Πειραματικές Δραστηριότητες  στα κεφάλαια 3 και 4 

Περιγράφονται οι πειραματικές δραστηριότητες που προτείνονται από την 

Επιθεώρηση Φυσικής καθώς και πειραματικές δραστηριότητες που 

προτείνονται από καθηγητές/καθηγήτριες Φυσικής. 

6. Θέματα Παγκυπρίων εξετάσεων στα κεφάλαια 3 και 4. 

Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες ανά κάθε κεφάλαιο (κύματα και 



ηλεκτρομαγνητισμός). Αργότερα θα αναρτηθούν και οι αντίστοιχες λύσεις.  

Τα θέματα όλων των κεφαλαίων των τελευταίων χρόνων καθώς και τους 

οδηγούς διόρθωσης τους θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιθεώρησης 

Φυσικής http://fyskm.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/exetastika-dokimia 

 

Το υλικό θα ανανεώνεται συνεχώς και επομένως καλείστε να συνδέεστε 

συχνά με την ιστοσελίδα του υλικού της Φυσικής.  

Το αναρτημένο υλικό στο μεγαλύτερο του μέρος έχει ετοιμαστεί από 

καθηγητές/καθηγήτριες Φυσικής τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τα 

ονόματα αυτών των εκπαιδευτικών θα ανακοινωθούν αργότερα.  

 

Το υλικό θα το βρείτε στη διεύθυνση 

http://fyskm.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/endeiktiko-yliko-martios-2020 


