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Ο πλούτος της Ελληνικής γλώσσας : η λέξη 

ενέργεια της Ελληνικής γλώσσας μπορεί να 

περιγράψει αυτό που οι φυσικοί εννοούν 

γιαυτό έχει υιοθετηθεί από πολλές γλώσσες. .  
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Ενέργεια και έργο  

 Θέμα  1o (βάλε τις κατάλληλες λέξεις, αριθμούς κτλ στη θέση των τελειών) 

 Ορισμός ενέργειας –μορφές  ενέργειας  

Ένα σώμα ή ένα σύστημα σωμάτων  λέμε ότι 

έχει ενέργεια  όταν  μπορεί να  κινήσει ένα 

άλλο σώμα  ή όταν έχει δυνατότητα  

παραγωγής κάποιου έργου. Η ενέργεια έχει 

πολλά πρόσωπα : θερμότητα , κινητική , 

δυναμική , χημική, πυρηνική, ηλεκτρική 

κτλ. το φυσικό κόσμο παρατηρούμε 

γίνονται συνεχώς αλλαγές από τη μια μορφή 

στην άλλη. 

 

 

 

Η έννοια του έργου-ορισμός έργου-μονάδες έργου υπολογισμός έργου σε διάφορες 

περιπτώσεις 

ήμερα με την έννοια του………… περιγράφουμε τη 

μεταφορά ή ………………….. ενέργειας κατά τη δράση μιας  

συνισταμένης δύναμης σε ένα σώμα. Ο  αθλητής (Πύρος 

Δήμας) στην εικόνα μετακινεί τα βάρη από το έδαφος, σε 

ένα ύψος h , ασκώντας μια δύναμη F  πάνω στα βάρη . Σο 

έργο της δύναμης αυτής υπολογίζεται αν ……………………… το μέτρο της 

δύναμης αυτής επί το…………… 

Με μαθηματικά σύμβολα γράφουμε για το έργο δύναμης:  

………………………………… 

Μονάδα έργου στο διεθνές σύστημα είναι το 1…………. 

 

Η μονάδα έργου στο διεθνές σύστημα είναι το έργο μιας δύναμης ίσης με 

…………    όταν μετατοπίζει το σώμα, στη διεύθυνση της δύναμης αυτής, κατά 

…   μέτρο. 

Αν στην εικόνα το παιδί τραβά το κιβώτιο με τη βοήθεια 

σχοινιού  με δύναμη 60Ν και το μετατοπίζει 1,5 μέτρα 

, τότε το έργο της δύναμης αυτής είναι ίσο με ………..J 

 

Ο άνθρωπος συνειδητοποίησε  ότι η φωτιά ( σήμερα 
θα λέγαμε η θερμική ενέργεια) αποτελεί το βασικό 

συντελεστή, της κυριαρχίας πάνω στο εχθρικό 
περιβάλλον, ο μύθος του Προμηθέα αυτό γιαυτό 
επινοήθηκε.  
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την εικόνα ένας  εργάτης μετακινεί οριζόντια το σώμα κατά χ μέτρα. Σο έργο 

της δύναμης F που ασκεί ο άνθρωπος στο σχοινί  είναι ………….. με το  έργο 

της μιας  συνιστώσας της δύναμης αυτής  , που τη συμβολίζουμε με το 

σύμβολο      ……….. .  Σο έργο της   άλλης συνιστώσας είναι …………….     

γιατί δεν μετακινεί το σώμα στη διεύθυνση της. 

Καθώς το παιδί κατεβαίνει στη 

τσουλήθρα το έργο του βάρος του 

παιδιού  δεν είναι μηδέν. Σο έργο της 

συνιστώσας ………..  του βάρους είναι 

ίσο με την ποσότητα ……….. Σο έργο της    

άλλης συνιστώσας …….. είναι ίσο με 

……… 

Η βαρυτική δυναμική ενέργεια  

Η βαρυτική δυναμική ενέργεια που έχει ένα σώμα οφείλεται α) στο γεγονός ότι 

το σώμα βρίσκεται σε κάποιο …………… πάνω από ένα οριζόντιο δάπεδο και β) 

στο γεγονός ότι το σώμα έχει ………... Η ενέργεια αυτή είναι ίση με το 

……………. της δύναμης που το ανύψωσε στη θέση αυτή. 

Η μαθηματική σχέση  από την οποία υπολογίζουμε τη δυναμική ενέργεια 

σώματος, με μάζα m όταν βρίσκεται σε ύψος h,  είναι η εξής: 

…………………………………….. 

Σα δύο κομμάτια α και β του κίονα στο αριστερό μέρος 

της εικόνας  είναι πανομοιότυπα σε μέγεθος,  όμως 

….…. έχουν , ως προς το έδαφος, ίδια  ……………….. 

ενέργεια , μεγαλύτερη έχει το κομμάτι ….. γιατί 

βρίσκεται σε …………………….      …………….. από το 

έδαφος . 
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Σο νερό της τεχνητής λίμνης 

Πλαστήρα( βρίσκεται σε υψόμετρο 

750 μέτρα, Νομός  Καρδίτσας  ) 

έχει ……………. ενέργεια όταν τη 

μετράμε σε σχέση με το κάμπο της 

Καρδίτσας ενώ απεναντίας το νερό 

της λίμνης του Καϊάφα που βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας …………………  

έχει τέτοια ενέργεια. 

Όταν ένα άτομο στέκεται στο δάπεδο του 5ου ορόφου, έχει  δυόμιση φορές  

δυναμική ενέργεια  περισσότερη  από ότι όταν σταθεί στο  δάπεδο  του ……..   

ορόφου (επίπεδο μέτρησης το δάπεδο του ισογείου). 

Όταν ανεβάσουμε μια σχολική τσάντα με μάζα 6Kg από το ισόγειο, στο 4ο 

όροφο ( που απέχει από το ισόγειο 12 μέτρα) το έργο της δύναμης που 

ασκήσαμε στη τσάντα είναι ίσο με        …………….. Joule. Aυτή η ποσότητα του 

έργου είναι η   ………………. ενέργεια της τσάντας στο ……   όροφο  σε σχέση 

με το δρόμο. 

  Μια σπουδαία ιδιότητα για τη βαρυτική 

ενέργεια 

Αν κάποιος,  που κάνει σκι, ανεβεί στη 

κορυφή της  χιονοδρομικής πίστας  με το 

τελεφερίκ  αποκτά κάποια ποσότητα 

………………… ενέργειας σε σχέση με το 

σημείο που ξεκίνησε. Αν ανεβεί με τα 

πόδια,  κάνοντας μεγαλύτερη διαδρομή, Η 

δυναμική ενέργεια  που  θα αποκτήσει στη κορυφή θα είναι ………….. με την 

δυναμική   που απόκτησε όταν ανέβηκε με το τελεφερίκ.  ΄Ετσι η 

…………………….. ενέργεια  σώματος ……………     εξαρτάται από τη 

…………………. που ακολούθησε το σώμα για να φτάσει σε κάποιο ύψος πάνω 

από κάποιο επίπεδο. 

Η ελαστική δυναμική ενέργεια  

Δυναμική ενέργεια (όχι βαρυτική) μπορεί να έχουν και σώματα που δεν 

βρίσκονται σε κάποιο ύψος  αλλά έχουν υποστεί ………………… παραμόρφωση 

από το αρχικό σχήμα, από δυνάμεις  που ασκήθηκαν πάνω τους πχ ένα 

τεντωμένο ελατήριο, αυτή η ενέργεια ονομάζεται …………………… δυναμική 

ελαστική ενέργεια. 

Η ελαστική δυναμική ενέργεια είναι ίση με το …………… της δύναμης  που 

παραμόρφωσε ελαστικά το σώμα . 
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 Σο κοντάρι ης αθλήτριας  

στην εικόνα είναι λυγισμένο 

από τη δύναμη που άσκησε 

σ αυτό η αθλήτρια, οπότε 

στο λυγισμένο κοντάρι έχει 

…………………… δυναμική 

ενέργεια. Η ενέργεια αυτή 

είναι όσο το έργο της 

……………… της αθλήτριας 

,που άσκησε στο κοντάρι για 

να το παραμορφώσει. 

 

την εικόνα  τεντώνουμε το γνωστό πεταχτάρι και η 

δυναμική ενέργεια που έχει αποθηκευτεί σ αυτό είναι 90 

Joule ,τότε το έργο της δύναμης που το παραμόρφωσε 

είναι  ίσο με ……    ………… Η αποθήκευση ενέργειας 

οφείλεται στο γεγονός ότι το λάστιχο παραμορφώθηκε 

………………… οπότε μπορεί να ξαναποκτήσει την 

αρχική του μορφή. 

Η κινητική  ενέργεια   

Η ………………….ενέργεια  που έχει ένα σώμα οφείλεται στην κίνηση του. Η 

ενέργεια αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ………………..είναι η μάζα του 

σώματος  και όσο μεγαλύτερη είναι …………………του. Ο μαθηματικός τύπος 

για τον υπολογισμό της  κινητικής ενέργειας, ενός σώματος με μάζα m, είναι ο  

εξής: 

………………………………….. όπου    ………..  είναι  η ………………….. του. 

Από τη παραπάνω μαθηματική σχέση διαπιστώνουμε ότι αν διπλασιάσουμε την 

ταχύτητα του σώματος, η κινητική του ενέργεια θα μεγαλώσει …………   φορές. 

H κινητική ενέργεια ενός ποδηλάτη (συνολική μάζα ανθρώπου και ποδηλάτη 

80Kg) που κινείται με ταχύτητα 36Km/h είναι ίση με …………. Joule. 

Όταν φυσά αέρας τα πτερύγια της 

ανεμογεννήτριας περιστρέφονται ,η 

ενέργεια που έχουν είναι ………………. 

ενέργεια μόνο που για να την 

υπολογίσουμε χρειαζόμαστε άλλο 

μαθηματικό τύπο. 

 

 Η μηχανική ενέργεια-η διατήρηση της. 

 Ονομάζουμε  μηχανική ενέργεια σώματος    το …………… της κινητικής του 

ενέργειας και της ……………… του ενέργειας. 
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Η μηχανική ενέργεια σώματος δεν μεταβάλλεται, παρότι μετακινείται, όταν σ 

αυτό ασκούνται τα εξής είδη δυνάμεων: 

α.………………. 

β……………….. 

γ……………….. 

μετατροπές μηχανικής  ενέργειας 

Όταν πέφτει ένα σώμα και ενεργεί σ αυτό μόνο το βάρος η ………………….. 

ενέργεια μειώνεται ενώ η  ……………………… ενέργεια……………….  

Η………………….. ενέργεια  παραμένει σταθερή  κατά την πτώση ενός σώματος  

όταν αγνοήσουμε τις αντιστάσεις του αέρα. 

 

 ε ένα χτύπημα φάουλ, στο 

ποδόσφαιρο, τη στιγμή που η μπάλα 

αποκολλάται από το πόδι του 

ποδοσφαιριστή (θέση Α) έχει μόνο  

……………………ενέργεια  ενώ όταν 

περνά απάνω από το τείχος (θέση Γ)  

έχει και …………………… ενέργεια σε 

σχέση με το επίπεδο του γηπέδου. Κατά την κίνηση της μπάλας από το Α στο 

σημείο Γ  μικραίνει η ……………………… της ενέργεια και  μεγαλώνει η 

…………………… ενέργεια. 

Μορφές ενέργειας 

Οι ζωντανοί οργανισμοί και οι τροφές έχουν  ενέργεια την οποία ονομάζουμε … 

……………….  ενέργεια .Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια  κατά 

τη διαδικασία της …………. οπότε  μετατρέπεται σε ……………… για την κίνηση 

των  μυών αλλά και για την εκτέλεση κάποιου έργου (από τους  ζωντανούς 

οργανισμούς). 

Σα στερεά ,υγρά και αέρια καύσιμα δηλ άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο  

μαζί με το οξυγόνο του αέρα, αποτελούν συστήματα τα οποία έχουν 

…………………      ενέργεια   η οποία κατά την καύση θα μετατραπεί απλά σε 

θερμότητα πχ στο λέβητα καλοριφέρ.  Ακόμα, μπορεί αυτή η ενέργεια, αφού 

μετατραπεί σε θερμική (με τη καύση) , σε κατάλληλες μηχανές,   να μετατραπεί 

σε κινητική ενέργεια. Επίσης σε μια μπαταρία είναι αποθηκευμένη 

………………. ενέργεια η οποία,  όταν  η μπαταρία είναι συνδεμένη σε συσκευή  

, μετατρέπεται σε ………………. ενέργεια  για να τροφοδοτήσει τη συσκευή.  Μια 

άλλη μορφή ενέργειας, είναι η ενέργεια που μεταφέρεται με………………………. 

από τον ήλιο ως τη γη 

                                                                                                                                     

 

Γ 

A 
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θεμελιώδεις μορφές ενέργειας 

Η ενέργεια είναι μια φυσική  ποσότητα που μετράμε σε διάφορα σώματα  ή σε 

συστήματα που περιλαμβάνουν πολλά σώματα, εμφανίζεται με μορφές όπως 

……………………….   ………………………, …………………, 

……………………………….., ………………………….. Σα σώματα όμως 

αποτελούνται από μόρια και άτομα  επομένως στην ουσία, όταν υπολογίζουμε 

ενέργεια, την υπολογίζουμε σε σύνολο μορίων ή ατόμων. Έτσι η ενέργεια σε 

επίπεδο μικρόκοσμου  οφείλεται στις δυνάμεις (αλληλεπιδράσεις )ατόμων 

και μορίων  ή στην κίνηση τους. Αναλυτικότερα έχουμε: 

     α. Η θερμική ενέργεια 

 Η θερμική  ενέργεια    τελικά οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα και τα  μόρια 

σώματος …………………….  δηλ η θερμική ενέργεια που περιέχεται πχ σε μια 

ποσότητα ζεστού νερού δεν τίποτα άλλο παρά     κινητική  ενέργεια των  

………… του νερού τα οποία κινούνται  προς τυχαίες διευθύνσεις  μέσα στη 

μάζα του.  

 β. η δυναμική ενέργεια στα άτομα και μόρια 

Μεταξύ  μορίων η ατόμων έχουμε …………….. δυνάμεις ,αυτό σημαίνει  

όπως και στο παράδειγμα του ελατηρίου  που σχολιάσθηκε στα προηγούμενα, 

ότι οι δυνάμεις αυτές μπορεί να εκτελέσουν έργο το οποίο είναι ίσο με την 

ενέργεια που προϋπήρχε  στα άτομα ή τα μόρια του σώματος . Επομένως τη 

………………..   ενέργεια τη συναντάμε σε επίπεδο μικρόκοσμου  γιαυτό λέμε 

ότι είναι μια  ………………………… μορφή ενέργειας.                                                                                                     

Η πυρηνική ενέργεια δεν οφείλεται σε έλξη μεταξύ των ατόμων του ουρανίου 

αλλά μεταξύ  των συστατικών του ……………….. είναι και αυτή μια μορφή 

δυναμικής ενέργειας. Η χημική ενέργεια πχ άνθρακα και οξυγόνου είναι και 

αυτή μια μορφή …………………. ενέργειας  γιατί  έχουμε με τη καύση 

δημιουργία νέων μορίων τα οποία έχουν λιγότερη δυναμική ενέργεια από ότι τα 

αρχικά σώματα. 

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

Από τον ήλιο φθάνει στη γη ενέργεια με τη μορφή …………………. .  Η 

ποσότητα αυτή   είναι   σταθερή  για χιλιάδες χρόνια γιατί ο χρόνος ζωής του 

ήλιου είναι πολύ μεγάλος.    Εκτός από δύο  μορφές ενέργειας που υπάρχουν 

στη γη οι άλλες έμμεσα ή άμεσα οφείλονται στον ήλιο, αυτό είχαν 

συνειδητοποιήσει αρχαίοι λαοί  και λάτρευαν 

σαν θεό τον ήλιο. 

Με τη διαδικασία της ……………………….. στα 

φυτά,  το νερό και  το διοξείδιο του άνθρακα 

με τη βοήθεια ηλιακής ενέργειας 

μετατρέπονται σε ……………… ενέργεια που 

έχουν  οι καρποί  τα φύλλα  και ο ξυλώδες 

μέρος των δένδρων. Μ ε τον όρο ……………. 

Εικόνα 1 σχηματικά η διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης 

Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας .Οδ Ελύτης 
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εννοούμε τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης  όπως …………,  και διάφορα 

υπολείμματα από τη γεωργία  φλοιοί, κουκούτσια καρπών, φύλλα,  άχυρα    . 

το τόπο μας τα υποπροϊόντα  από την επεξεργασία του ελαιόκαρπου είναι το 

πυρηνόξυλο που περιέχει το κουκούτσι ελιάς τη φλούδα και   υπολείμματα της 

σάρκας της ελιάς.                                                            

Συμβατικές μορφές ενέργειας 

Σα  στερεά, υγρά και ……………καύσιμα έχουν σχηματισθεί εδώ και 

………………… χρόνια και βρίσκονται  στο ………. της γης. Προήλθαν από τα  

φυτά και  ορισμένους υδρόβιους οργανισμούς πχ φυτοπλαγκτόν τα οποία με τις 

μεγάλες μεταβολές στο φλοιό της γης εγκλωβίσθηκαν σε διαφορετικό βάθος  

όπου λόγω της μεγάλης……………..  και της ……………. θερμοκρασίας  

μετατράπηκαν σε καύσιμα δηλ σε πετρέλαιο , φυσικό αέριο ή ………………… 

Αυτά τα καύσιμα ….. μπορούν να ανανεωθούν και σίγουρα θα εξαντληθούν  σε  

μερικές δεκαετίες.  

Σο  χημικό  στοιχείο ………………  θεωρείται πυρηνικό καύσιμο και η 

λειτουργία του αντιδραστήρα  χρησιμοποιεί  αυτό το στοιχείο.  Η ύπαρξη του 

στη γη  χρονολογείται εδώ και τέσσερα  …..……………….. χρόνια περίπου και 

τα κοιτάσματα του είναι ελάχιστα που σημαίνει ότι θα εξαντληθούν. Οι δύο 

αυτές   ενέργειας ονομάζονται   …………………………. και επειδή δεν 

ανανεώνονται  χαρακτηρίζονται μη ……………………………. μορφές ενέργειας. 

 

Συμπυκνωτήσ ατμού 

γεννήτρια 

ατμοςτρόβιλοσ 

αντιδραςτήρασ 
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H στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πλέον 

επιτακτική ανάγκη, αν θέλουμε να αποτρέψουμε τις 

επικείμενες και επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές που 

οφείλονται στην καύση των ορυκτών καυσίμων.  

H Ελλάδα αποτελεί προνομιακό χώρο εφαρμογής των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(από το διαδίκτυο).Απο το 

διαδίκτυο 

Εικόνα 2  για μια επανάληψη Από εργασία του 8ου Δημ σχολείου Νάουσας 
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Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας    

 

 

 

 

Οι ανανεώσιμες μορφές   είναι  οι ενέργειας εκείνες που οφείλονται άμεσα ή 

έμμεσα στον ……….. και επομένως είναι ……………………αφού η ζωή του   θα 

διαρκέσει δισεκατομμύρια χρόνια. Επίσης η γεωθερμία είναι ανανεώσιμη 

μορφή ενέργειας η οποία …… οφείλεται στον ήλιο . 

 

Εικόνα 3 μπορείτε να βοηθήσετε σε ποιές  

Θέσεις  να βάλει το ρευματολήπτη; 

  

η συνολική ενέργεια από τον ήλιο που φθάνει στην 

επιφάνεια της Γης, μέσα σε ένα έτος, είναι  

10.000  φορές περισσότερη ενέργεια από τις ετήσιες 

ανάγκες μας στέλνει ο ήλιος………….. 
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΄Αμεση αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας  

 

 Η ηλιακή ενέργεια   είναι η ενέργεια που έρχεται 

από τον ήλιο με τη μορφή ………….……..  Εδώ και 

πενήντα χρόνια άρχισε να αξιοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό άμεσα . 

 

 

 

 

τα θερμοκήπια η εφεύρεση του  νάιλον έκανε δυνατή την κατασκευή 

θερμοκηπίων,  μέσα στα οποία μπαίνει στη διάρκεια της ημέρας το φως του 

………………..  θερμαίνοντας το έδαφος και 

τον αέρα  στο εσωτερικού του ενώ το 

εξωτερικό περιβάλλον έχει 

………………….θερμοκρασία. Έτσι 

διατηρείται   μεγαλύτερη η 

θερμοκρασία στο χώρο του 

θερμοκηπίου και μπορούν να 

καλλιεργούνται  κηπευτικά κυρίως εκτός 

καλοκαιρινής περιόδου. Ας σημειωθεί ότι τη νύχτα δεν μπορεί να διαπεράσει το 

νάιλον η αόρατη ακτινοβολία του εδάφους  και να μεταφερθεί θερμότητα από 

το εσωτερικό του…………………….. προς τα εξωτερικό περιβάλλον.      

 

 

 τους  ηλιακούς ……………………………. 

απορροφάται η ακτινοβολία του ………….. και 

………………το νερό το οποίο αποθηκεύεται σε 

μονωμένο boiler. Σο ζεστό νερό το 

χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες των σπιτιών 

χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε 

ηλεκτρική ενέργεια ή άλλο καύσιμο πχ 

…………..  

Σα τελευταία 15 χρόνια άρχισαν να διαδίδονται 

τα ……………………………….. στα οποία το φως 

του …………… μετατρέπεται απ ευθείας σε 

………………….. ενέργεια, η οποία συνήθως  

 

 ε λιγότερο από μία ώρα ο ήλιος μεταφέρει τόση 

ενέργεια προς την επιφάνεια της Γης, όσο το σύνολο 

της ανθρωπότητας καταναλώνει σε ένα χρόνο! 
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μεταφέρεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και 

χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές: 

βιομηχανία , σπίτια. Σα φωτοβολταϊκά 

πάνελ χρησιμοποιούνται  και στους 

δορυφόρους για να τροφοδοτούνται τα 

ηλεκτρικά συστήματα του  με 

……………….. ενέργεια .  

  

 

ε αρκετά μέρη του κόσμου γίνεται 

αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας  με τον 

εξής τρόπο:  στο έδαφος τοποθετούνται  

συστήματα καθρεφτών που στέλνουν το 

φως σε ένα πύργο που βρίσκεται σε 

κάποιο ύψος και παράγουν ………….. ο 

οποίος  κινεί την τουρμπίνα   για να 

παραχθεί, με τη βοήθεια μιας γεννήτριας, 

ηλεκτρική ενέργεια. 

από το διαδίκτυο:  

Εικόνα 4 Ισπανία, άμεση αξιοποίηση 
ηλιακής ενέργειας 

Οφέλη από τη διάδοση την άμεση αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας(πηγή διαδίκτυο) 

• Αξιοπιστία  

Είναι μια καθ΄όλα ώριμη και δοκιμασμένη τεχνολογία. 

• Αποκέντρωση  

Η θερμική ενέργεια παράγεται στα σημεία ζήτησής της. Αποφεύγονται έτσι οι τεράστιες απώλειες μεταφοράς 

ενέργειας μέσω του ηλεκτρικού δικτύου (που στην Ελλάδα φτάνουν κατά μέσο όρο το 12%). 

• Αυτονομία  

Αποτρέπονται οι τεράστιες δαπάνες για εισαγωγή ενέργειας και η ανασφάλεια λόγω εξάρτησης από 

εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους. το 70% των ενεργειακών πόρων που καταναλώνει, τη στιγμή που ο ήλιος 

είναι δωρεάν και υπάρχει παντού. 

• Ανάπτυξη  

Η ενίσχυση της εγχώριας αγοράς θα αυξήσει την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν το ανταγωνιστικότερο περιβάλλον των εξαγωγών. 

• Θέσεις εργασίας  

Ήδη πάνω από 3.500 άτομα απασχολούνται στη βιομηχανία ηλιοθερμικών συστημάτων στην Ελλάδα. Η 

περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας σε μια καθαρή τεχνολογία. 
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Αιολική ενέργεια 

Ονομάζεται η ενέργεια από τον …………. επειδή στην αρχαιότητα ο 

Αίολος ήταν  θεός του ………….. 

Ανήκει προφανώς  στις  

…………………….πηγές ενέργειας. Η 

μορφή αυτή της ενέργειας έχει 

χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα 

στα ………….. που είχαν πανιά . Ο 

….……. φουσκώνει τα πανιά και 

σπρώχνει το πλοίο να κινηθεί.  Οι 

ανεμόμυλοι εδώ  4 χιλιετίες  έχουν 

βρει εφαρμογή   και ουσιαστικά είναι 

οι πρώτες μηχανές για την αξιοποίηση 

της ενέργειας του …………. Αυτές οι πρωτόγονες μηχανές έδιναν κίνηση σε 

πέτρες (μύλους ) για να  αλέθονται  τα ……………….. κυρίως σιτηρά και 

σώζονται πλέον στα νησιά μας κυρίως σαν αξιοθέατο. 

 

 

 

 

 

 

ήμερα  η μετατροπή της αιολικής ενέργειας  σε 

ηλεκτρική γίνεται με τις 

………………………….. οι οποίες 

τοποθετούνται σε μέρη που έχουμε 

δυνατό ………… 

  

  

Εικόνα 5Τότε ανεβήκαμε και εμείς γρήγορα στο 

καράβι ,και αμέσως ανοιχθήκαμε στα απέραντα 
πελάγη στήνοντας το κατάρτι ορθό, με τεντωμένα τα 

λευκά πανιά Ομήρου Οδύσσεια στίχος 451-453       

 

Εικόνα σχέδιο ανεμόμυλου από 
την Περσία, δεν είχε πανιά αλλά  
το φτερό του μύλου ήταν από 
λεπτό καλάμι 

Εικόνα 6 συστοιχίες ανεμογεννητριών 
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΄ Υδραυλική ενέργεια 

Σο νερό σε τεχνικά φράγματα βρίσκεται σε κάποιο υψόμετρο από την 

επιφάνεια της θάλασσας  οπότε έχει ………………..  ενέργεια. Η ενέργεια αυτή 

προέρχεται στην πραγματικότητα από τον ………….. ο οποίος μας στέλνει 

ενέργεια με τη μορφή …………………… Αυτήν την ενέργεια απορροφά το νερό 

στα ποτάμια, στις λίμνες  , στη θάλασσα  και με τη διαδικασία της 

………….……. μετατρέπεται σε …………... . Η ψύξη των υδρατμών   έχει σαν 

αποτέλεσμα την 

……………………………….. οπότε 

στη συνέχεια με τη βροχή και το  

χιόνι πέφτει στην επιφάνεια της 

γης. Με τη κατασκευή του 

………………. συγκρατούμε το 

νερό  της βροχής και το νερό από 

το λιώσιμο του χιονιού σε 

τεχνητές λίμνες .Σο νερό από το 

φράγμα διοχετεύεται  με σωλήνα 

μεγάλης διαμέτρου  στο 

υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που 

βρίσκεται συνήθως σε 

…………………….. 

υψόμετρο . 

Υθάνοντας στον 

υδροστρόβιλο το 

νερό  έχει 

κινητική ενέργεια   

κινεί τον  

υδροστρόβιλο και 

έχουμε κινητική 

ενέργεια στα 

περιστρεφόμενα 

μηχανικά μέρη 

του 

υδροστρόβιλου.  

το σχήμα  ο 

υδροστρόβιλος 

βρίσκεται στη θέση 1 στον οποίο φθάνει  το νερό μέσα από  ένα σωλήνα και τον 

αναγκάζει να …………….. Έτσι η …………………. ενέργεια  του νερού στο 

φράγμα γίνεται κινητική στο στόμιο του σωλήνα     και ο στρόβιλος με τη σειρά 

του  τη μετατρέπει, κατά ένα μέρος σε ……………… επειδή στρέφεται. Επειδή η  

υδραυλική ενέργεια οφείλεται τελικά στον ήλιο,  που για τα ανθρώπινα 

δεδομένα είναι ανεξάντλητος, είναι  μια  μορφή   ……………………….   

ενέργειας.  τη χώρα μας το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στα 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

ωλήνασ        1 

φράγμα        

γεννήτρια        

πυλώνες        

βάνα        

Εικόνα 7τεχνητη λίμνη λόγω κατασκευής φράγματος 
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Η ενέργεια από παλίρροιες  

ανήκει και αυτή στην ………………… 

ενέργεια . Εργοστάσια υπάρχουν σε δύο- 

τρία μέρη στο κόσμο όπου 

εκμεταλλεύονται το φαινόμενο αυτό που  

οφείλεται στην ……………. της σελήνης 

στη γη.  

 

 

Οι νερόμυλοι εκμεταλλεύονται τη …………………….. ενέργεια του νερού σε 

πολύ μικρή κλίμακα από ότι  τα 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια, πολλοί από 

τους οποίους λειτουργούν ακόμα.  

αυτούς γινόταν το …………………….του 

σιταριού για να πάρουμε αλεύρι και να 

φτιάχνουμε το ψωμί. Οι νερόμυλοι  

συγκαταλέγονται στις …………. μηχανές  

που αντικατέστησαν τους μυς του 

ανθρώπου και των………… για την 

εκτέλεση έργου! 

Γεωθερμία 

Πρόκειται για τη θερμική ενέργεια των υπόγειων πετρωμάτων και των υπόγειων 

νερών. Η λέξη γεωθερμική προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις (γη) και Θέρμη 

(θερμότητα). Έτσι, η γεωθερμική 

ενέργεια είναι η θερμότητα από το 

εσωτερικό της γης. Είναι  η 

………………….. ανανεώσιμη μορφή 

που δεν πηγάζει από τον …………... 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

τον ατμό και ζεστό νερό που 

υπάρχει μέσα στη γη για τη 

……………. κτιρίων, για  την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

αλλά και για 

……………….θερμοκηπίων . Η 

γεωθερμική ενέργεια είναι  μορφή 

…………………………. ενέργειας επειδή η θερμότητα που παράγεται συνεχώς 

μέσα στη γη είναι ανεξάντλητη  και επειδή τα νερά της βροχής τροφοδοτούν τα 

γεωθερμικά πεδία.  

Εικόνα 8το ζεστό νερό αντλείται από το 

υπέδαφος και στο εργοστάσιο αφαιρείται από 
αυτό θερμική ενέργεια για να μετατραπεί σε 
ηλεκτρική 
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ε κάποιο βάθος 3 μέτρων περίπου 

διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία όλες τις 

εποχές περίπου 18-22ο C. ήμερα γίνεται 

εγκατάσταση σωληνώσεων στο βάθος αυτό 

για να αξιοποιούμε τη ……………… ενέργεια 

του υπεδάφους για θέρμανση σπιτιών χωρίς 

να καίμε κάποιο καύσιμο! Σο καλοκαίρι το 

σύστημα λειτουργεί ανάποδα στέλνοντας 

…………….. ενέργεια στο έδαφος οπότε 

έχουμε ψύξη! 

 

Ακόμα η  γεωθερμία βρίσκει 

εφαρμογές στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και στη καλλιέργεια του 

φυκιού σπιρουλίνα που είναι άριστη τροφή σε χάπι, σε 

ξηραντήρια κτλ. 

 

 

 

 

 Θέμα  2o  

Μια μπάλα  του μπάσκετ  πετιέται και κάνει την τροχιά που φαίνεται 

στην εικόνα. Μέσα σε τέσσερα ορθογώνια έχουν σχεδιαστεί    παχιές γραμμές 

που το μήκος τους αντιστοιχεί  στην κινητική και στη δυναμική ενέργεια της 

μπάλας σε σχέση με το παρκέ. Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την 

δυναμική ενέργεια.  

…

.. 

…

.. 

…

.. 

…

.. 

Εικόνα 9 αβαθής γεωθερμία : 

εγκατάσταση σωληνώσεων σε κάποιο 
βάθος για τη θέρμανση σπιτιού με 
ελάχιστη δαπάνη ενέργειας το χειμώνα 
και ψύξη το καλοκαίρι. 

Εικόνα 10Νιγρίτα Σερρών καλλιέργεια 

σπιρουλίνας 
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α. Να γράψετε μέσα στο τετραγωνίδιο τον κατάλληλο αριθμό που δείχνει 

τη θέση της μπάλας έτσι ώστε  να είναι σε συμφωνία με τις ενέργειες που έχει 

β. να σχεδιάσετε δίπλα από το ορθογώνιο μια γραμμή της οποίας το 

μήκος θα δείχνει τη μηχανική ενέργεια της μπάλας 

γ. αν το κάθε τετραγωνίδιο του μιλιμετρέ αντιστοιχεί σε ενέργεια 0,6 J 

πόση η κινητική ενέργεια της μπάλας στην ανώτερη θέση και πόσο το μέτρο της 

ταχύτητας της στη θέση αυτή Η μάζα της μπάλας  ίση με 0,4 Kg 

Θέμα 2ο  

Η μάζα του πουλιού είναι 200g και 

βρίσκεται σε ύψος από το έδαφος, 8  μέτρα.  

α) Πόση είναι η δυναμική του ενέργεια ως 

προς το έδαφος. g=10m/s2 

 

β. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του πουλιού ως προς το επίπεδο που 

βρίσκονται τα καλώδια. 

Θέμα 3ο  

το επόμενο θέμα  υπάρχουν φωτογραφίες συσκευών, μηχανών, 

διατάξεων και μιας πυγολαμπίδας. τις τελείες να γράψετε  ποια μορφή 

ενέργειας   μετατρέπεται σε άλλη ή άλλες μορφές με τις διατάξεις αυτές. 
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……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 

……………………….      ……………………….. 
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Θέμα 4ο  

Ένας ορειβάτης με μάζα 80Κg  

φτάνει στη κορυφή του δικού μας  

Σαϋγέτου. 

 α. Πόση δυναμική ενέργεια 

έχει ο ορειβάτης, αν θεωρήσουμε  σαν 

επίπεδο μέτρησης  την επιφάνεια του 

Μεσσηνιακού κόλπου. Αν χρειασθείτε 

επιπρόσθετα δεδομένα αναζητείστε στο 

διαδίκτυο. g=10m/s2 

β. πόση μηχανική ενέργεια έχει 

ο ορειβάτης ως προς την επιφάνεια της 

θάλασσας 

 

 

 

 Θέμα 5ο  

  το ατμοηλεκτρικό σταθμό Μεγαλόπολης όπου καίγεται το ο λιγνίτης 

με τον αέρα, γίνονται, με την παρακάτω 

σειρά,  οι ενεργειακές μετατροπές (να 

κυκλώσετε τη σωστή πρόταση, μια είναι 

η σωστή) 

α. ηλεκτρική , χημική, θερμότητα, 

κινητική 

β.  χημική, ηλεκτρική, θερμότητα, 

κινητική 

γ.   χημική, θερμότητα, κινητική, ηλεκτρική.   

Θέμα 5ο (να κυκλώσετε τη σωστή πρόταση, μια είναι η σωστή) 

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  είναι: 

α.  βιομάζα, πυρηνική ,γεωθερμία 

β. μόνο η ενέργεια των ανέμων (αιολική ενέργεια) 

γ. βιομάζα ,ενέργεια από τον αέρα, ενέργεια από παλίρροιες, η 

υδραυλική ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμία.  

δ.  γεωθερμία, των συμβατικών καυσίμων, πυρηνική. 
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Θέμα 6ο (να κυκλώσετε τη σωστή πρόταση, μια είναι η σωστή) 

Σο  ζώο μετακινεί οριζόντια το κιβώτιο κατά χ ασκώντας δύναμη με μέτρο 

F  στο σώμα, τότε: 

α. το έργο της δύναμης 

F είναι ίσο με F.χ 

β. το έργο της δύναμης 

F  είναι μικρότερο από τη 

ποσότητα F.χ 

γ. το έργο της 

συνιστώσας F2  είναι  ίσο με το 

έργο της συνιστώσας F1 

 

Θέμα 7ο( βάλτε Σ ή Λ μπροστά από κάθε πρόταση ) 

α. το έργο μιας   δύναμης που το μέτρο της μεταβάλλεται,  που ασκείται 

σε σώμα και το μετατοπίζει  στη διεύθυνση της, είναι ίσο με την ποσότητα F.χ 

β. μονάδα του έργου στο διεθνές σύστημα μονάδων,  είναι το 1 Joule 

γ. το έργο μιας δύναμης , με σταθερό μέτρο, είναι πάντα θετικό 

δ. όταν μια δύναμη F με σταθερό μέτρο 10 Ν ασκείται σε σώμα ,το 

μετατοπίζει 2μέτρα και  το έργο είναι -20Joule,   τότε το σώμα  μετατοπίζεται σε 

μια κατεύθυνση η οποία που είναι 

αντίθετη από τη κατεύθυνση της 

δύναμης F. 

ε. το έργο της δύναμης της τριβής 

που ασκείται στο παιδί ,καθώς 

κατεβαίνει, είναι ίσο με την 

ποσότητα:    Σολ.χ 

στ. ο μικρός γερανός ανυψώνει ένα 

καρότσι  με συνολικό βάρος Β κατακόρυφα σε 

ύψος  h  από το έδαφος, τότε το έργο του βάρους 

είναι ίσο με –Β.h 

 

ζ. Η δυναμική ενέργεια του καροτσιού ως προς το 

έδαφος είναι ίση με mgh 

 

 

F2

χ 
F1

χ 

Σολ 
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Θέμα 8ο Η αθλήτρια τρέχει με 

ταχύτητα 4 μέτρα το δευτερόλεπτο η μάζα 

της είναι 75 kg.Πόση είναι κινητική 

ενέργεια της αθλήτριας; 

 

 

 

Θέμα 9ο  

H αθλήτρια, στο επί κοντώ,  τρέχοντας 

είχε κινητική ενέργεια ,από τη στιγμή που 

στήριξε το κοντάρι στο έδαφος  η ενέργεια αυτή 

μετατράπηκε σε άλλη μορφή μέσω κάποιου 

έργου και στη συνέχεια  ξαναμετράπηκε η 

ενέργεια σε μια νέα μορφή ενέργειας που είχε 

όταν περνούσε από το πήχη, Να γράψετε  

μερικές προτάσεις με τις οποίες θα περιγράφετε τη μετατροπή των 

ενεργειών, μη παραλείψετε να γράψετε μέσω ποιών έργων έγιναν οι 

μετατροπές.  

 

Θέμα 10ο  

την εικόνα ένας  

εργάτης μετακινεί οριζόντια το 

σώμα κατά 10 μέτρα. Σο έργο 

της δύναμης F  που ασκεί ο 

άνθρωπος στο σχοινί  είναι 

600J για αυτή τη μετατόπιση. 

Σο μέτρο της δύναμης F είναι 

ισο με 100Ν. 

α. Να σχεδιάσετε τη δύνμη που ασκεί ο εργάτης στο 

κιβώτιο και να υπολογίσετε τις δύο κάθετες συνιστώσες της 

δύναμης F (η μια συνιστώσα έχει κατακόρυφη διεύθυνση) 

β. να υπολογίσετε το έργο κάθε μιας συνιστώσας σ αυτή τη 

μετατόπιση 

γ. να υπολογίσετε το έργο του βάρους του κιβωτίου σ αυτή 

τη μετατόπιση 
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Θέμα 11ο 

Η κοπέλα τραβά το σχοινί για να μετατοπίσει ένα κιβώτιο 

ασκώντας δύναμη F. Η δύναμη αυτή αναλύεται κατά τα γνωστά σε 

συνιστώσες. 

α.  Η συνιστώσα  F2 έχει μέτρο 70Ν, να υπολογίσετε την άλλη  

συνιστώσα F1 ,της δύναμης F 

β. το έργο της 

δύναμης F αν η 

μετατόπιση χ του 

κιβωτίου είναι 5 μέτρα 

γ. Σο έργο της 

τριβής για την 

μετατόπιση αυτή, αν η η 

τριβή έχει μέτρο20Ν 

δ. το έργο του 

βάρους για την ίδια μετατόπιση 

 

 

Θέμα 12ο  

Η ελαστική δυναμική ενέργεια της 

χορδής είναι 40 J.  

α. Πόση είναι η κινητική ενέργεια 

του βέλους όταν αποχωρίζεται από το τόξο 

β.  πόση είναι η μηχανική ενέργεια του 

βέλους ,ως προς το έδαφος, τη στιγμή που 

αποχωρίζεται αν στη θέση που το κρατά 

βρίσκεται 160 cm από το έδαφος, μάζα 

τόξου 200g   και g=10m/s2 

γ. Πόση ενέργεια δαπάνησε ο άνθρωπος για να τεντώσει τη χορδή; 

 

Θέμα 13ο αντιστοιχείστε με μια γραμμή κάθε φωτογραφία με το 

μικρό κείμενο που είναι σε πλαίσιο 

45
ο 

F2 

F1 

F 
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Θέμα 13ο  

Η τεφανίδη βρέθηκε σε ύψος 4.86 μέτρα από το έδαφος. Πόση 

είναι η δυναμική της ενέργεια σ 

αυτό το ύψος σε σχέση με το 

έδαφος; Η μάζα της 72Κg 
2

10
m

g
s

  

 

 

Θέμα 13ο  

βαρυτική δυναμική 

ενέργεια 

κινητική ενέργεια 

ελαστική δυναμική  

ενέργεια και 

βαρυτική 
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Ο αετός της φωτογραφίας έχει 

αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα  και 

πέτυχε η κινητική του ενέργεια να είναι όση 

και η δυναμική  με επίπεδο μέτρησης το 

έδαφος. Ο αετός πετά σε ύψος 45 μέτρα. 

Πόσο είναι το μέτρο της ταχύτητας του; 

g=10m/s2 

(δεν σας δίνεται η μάζα και όμως το πρόβλημα λύνεται)  

Θέμα 15ο  

Ένα πουλί έχει, ως προς το έδαφος, μηχανική ενέργεια διαφορετική από 

μηδέν χωρίς  να πετά. Πως γίνεται αυτό; 

Θέμα 16ο  

Ρώτησαν κάποτε  μαθητές το δάσκαλο φυσικής (μάζα του δάσκαλου 75 

Kg)σε πιο όροφο μένει και η απάντηση ήταν η εξής: 

Μένω σε εκείνο που η δυναμική 

μου ενέργεια ως προς το δρόμο είναι 

9000J ε ποιο όροφο μένει;
 

2
10

m
g

s
  

 

 

Θέμα 17ο  

Η καρδιά ενός ανθρώπου  αν θεωρήσουμε ότι έζησε 75  χρόνια παράγει 

έργο ίσο με τη δυναμική ενέργεια 100 τόνων χιονιού στη κορυφή του Σαϋγέτου 

(επίπεδο μέτρησης η επιφάνεια της θάλασσας, 

ύψος Σαϋγέτου 2400 μέτρα)
 

2
10

m
g

s
  

Είναι το έργο της καρδιάς;  

  

Θέμα 17ο  

Κάποιος  μετακινήθηκε από ένα όροφο σε άλλο  .Σο έργο του βάρους 

του για τη μετακίνηση αυτή είναι ίσο με -21.000J.  Για να μετακινηθεί στον 

άλλο όροφο ανέβηκε σκαλιά ή κατέβηκε; Πόση είναι η μάζα του αν  ο όροφος 

έχει ύψος 3 μέτρα;  g=10m/s2 

Εικόνα 11 Ταΰγετος 



25          Τλικό για την ενέργεια. β΄ Γυμνασίου 
 

 

Θέμα 18ο  

Να ενώσετε με γραμμές  τη κάθε μορφή ενέργειας  με το αντίστοιχο   

μικρό  κείμενο  για να κατατάξετε κάθε μορφή σε μια από τις δύο κατηγορίες.   

 

Θέμα 19ο  

Ένας ποδηλάτης εχει μαζα 80 

Kg.Η κινητική του ενέργεια είναι 4000J. 

α. πόσο είναι το μέτρο της 

ταχύτητας του; 

β.κάποια στιγμή πατά φρένο με 

αποτέλεμα  μια δύναμη τριβής , με μέτρο 

160Ν, να ασκείται στο ποδήλατο. Διανύει 

απόσταση χ μέχρι να σταματήσει. 

 Πόση θερμότητα θα αναπτυχτεί στα φρένα 

 Πόση είναι η απόσταση χ 

 

Θέμα 20ο  

τη θέση που βρίσκεται ο γεμάτος κουβάς, εχει δυναμική ενέργεια ως 

προς το έδαφος το οποίο βρίσκεται 1,2 m χαμηλότερα . Αν μετρήσουμε τη 

δυναμική ενέργεια ως προς το επίπεδο που είναι η επιφάνεια του νερού του 

Ανανεώσιμες 

μορφές 

ενέργειας 

υμβατικές 

μορφές 

ενέργειας 

Γεωθερμία 

Πετρέλαιο  

Αιολική ενέργεια 

Τδραυλική ενέργεια 

Πυρηνική ενέργεια 

Ενέργεια ακτινοβολιών 

ήλιου 

Βιομάζα 

Υυσικό αέριο 

κάρβουνο 
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πηγαδιού  τότε η δυναμική ενέργεια  είναι 15 φορές μεγαλύτερη. Πόσο είναι το 

βάθος του πηγαδιού από την επιφάνεια του εδάφους; 

 

 

 

 

 

Θέμα 21ο  

Η βαρυτική δυναμική ενέργεια U  σώματος είναι ανάλογη με το ύψος h 

πάνω από ένα επίπεδο που βρίσκεται το σώμα και με τη γλώσσα της άλγεβρας  

U=α.h ,όπου α η σταθερά αναλογίας. Ν υπολογίσετε τη σταθερά αναλογίας  για 

΄να σώμα με μάζα 6Kg    g=10m/s2 

Θέμα 21ο  

Ένα ελατήριο (Κ=100Ν/m ) έχει το 

φυσικό μήκος του. το άκρο 

εφαρμόζουμε μια δύναμη όπως 

φαίνεται στο σχήμα . Η δύναμη 

έχει μέτρο που αυξάνεται σιγά-σιγά 

ώστε κάθε φορά  το μέτρο της 

δύναμης του ελατηρίου και το 

μέτρο της δύναμης να είναι ίσα. 

Τποθέστε ότι το συμπιέσαμε κατά 

χ. Σο έργο της δύναμης είναι ίσο με 

2Joule όταν το ελατήριο έχει συσπειρωθεί κατά χ=0,2 μέτρα 

α. πόση είναι η ελαστική δυναμική ενέργεια που αποθηκεύτηκε στο ελατήριο; 

β. πόσο είναι το μέτρο της δύναμης όταν το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά   

χ =0,2 μέτρα 

γ. πόσο είναι το έργο της δύναμης του ελατηρίου όταν συσπειρωθεί κατά 0,2m 

δ. Γιατί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης από τη σχέση F.χ 

Θέμα 22ο  

ε θεμελιώδες επίπεδο δηλ σε επίπεδο μικρόκοσμου δύο είναι οι θεμελιώδεις 

μορφές ενέργειας η κινητική και η δυναμική. 

α. Ενώστε κάθε μορφή ενέργειας  με μια από τις θεμελιώδεις μορφές 
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β. γράφουμε πχ για την θερμική ενέργεια ενός σώματος ότι είναι κινητική 

ενέργεια μορίων ή ατόμων  από τα οποία αποτελείται το σώμα. Να γράψετε 

προτάσεις  και για τις άλλες 4 μορφές ενέργειας  

Φημική ενέργεια 

Πυρηνική ενέργεια 

Θερμικά ενέργεια 

ηλεκτρική 

δυναμική 

κινητική 

βαρυτική 
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 Θέματα ανάπτυξης 

1. Πότε λέμε ότι ένα σώμα έχει ενέργεια; 

2. Δώστε τον ορισμό του έργου δύναμης  για την περίπτωση της εικόνας 

όπου μια σταθερή  δύναμη με μέτρο F μετατοπίζει παράλληλα με τη 

διεύθυνση της, ένα σώμα, κατά  χ μέτρα. 

 

 

3. Να γράψετε τον ορισμό της μονάδας έργου, στο διεθνές σύστημα 

4. Για τη περίπτωση της εικόνας ένας αθλητής σέρνεται σε μια 

απόσταση d, ενώ 

πάνω του ασκείται 

από το έδαφος 

τριβή με μέτρο Σολ, 

γράψτε  τη σχέση 

για να 

υπολογίσουμε το 

έργο της δύναμης 

της τριβής 

ολίσθησης στη διαδρομή d. 

5. το σώμα της εικόνας ασκούνται δυνάμεις F, F1 (η δύναμη από το 

δάπεδο) ,το βάρους του , και μια δύναμη τριβής. To σώμα μετατοπίζεται 

οριζόντια κατά χ . 

α. Να σχεδιάσετε και τις άλλες δυνάμεις. 

γ . Ποιών δυνάμεων το έργο είναι μηδέν και γιατί 

γ. Να γράψετε 

τη μαθηματική σχέση 

από την οποία 

υπολογίζουμε το έργο 

κάθε μιας από τις 

υπόλοιπες 

  

 

 

Σολισ 

χ 
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6. 

 Σο ξύλινο άροτρο έσερναν ζώα για το 

όργωμα, ασκώντας δύναμη  με μέτρο F . 
Οι συνιστώσες της δύναμης αυτής είναι οι   
Fχ  και Fψ 

α. το έργο της δύναμης F  για μια 
μετατόπιση χ,  είναι όσο και το έργο μιας 

συνιστώσας  αφού το έργο της άλλης 
συνιστώσας είναι μηδέν 

 ποια συνιστώσα, της δύναμης  
F έχει μηδέν έργο 

  γράψτε τη μαθηματική σχέση για το έργο της δύναμης F 

7. Σο έργο του βάρους της κοπέλας αν ανεβεί μα το ασανσέρ σε κάποιο 
όροφο είναι ίσο με             -12.000 J .Αν 

ανεβεί με τα σκαλιά , που είναι 
μεγαλύτερη διαδρομή, στο ίδιο ύψος το 
έργο του βάρους της θα είναι ισο, 

μικρότερο ή μεγαλύτερο από -12000J; 

 

8. Να γράψετε τον ορισμό  της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας σώματος 

το οποίο βρίσκεται, σε ύψος h, πάνω από ένα επίπεδο και να συσχετίσετε 
τη ενέργεια αυτή με έργο κάποιας δύναμης  

Ποια είναι μια σπουδαία ιδιότητα που έχει η βαρυτική ενέργεια 

ενός σώματος 

9. Πότε λέμε ότι ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; και 

από τι εξαρτάται η κινητική ενέργεια ενός σώματος  

10.Σι εννοούμε με τον όρο μηχανική ενέργεια σώματος; 

 11.  Ποια είδη δυνάμεων πρέπει να ενεργούν σε σώμα για να παραμένει 
σταθερή η μηχανική ενέργεια σώματος ή συστήματος σωμάτων 

12. Καθώς κατεβαίνει ο αλεξιπτωτιστής διατηρείται η μηχανική του 

ενέργεια; πλήρης αιτιολόγηση. 

13. Γράψτε μερικά παραδείγματα σωμάτων που έχουν χημική ενέργεια. 

14. το μικρόκοσμο δηλ στο κόσμο ατόμων και μορίων, συναντάμε  δύο 
θεμελιώδεις μορφές ενέργειας στις οποίες ανάγονται όλες οι άλλες  

μορφές ενέργειας, ποιες είναι αυτές;  

Fχ  

Fψ  

F  
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13. τα έμβια όντα είναι αποθηκευμένη χημική ενέργεια σε μόρια 
ενώσεων. Σην ενέργεια αυτή αξιοποιούν για τις ανάγκες τους. 

α. Γράψτε ένα παράδειγμα τέτοιου μορίου. 

β. Η χημική ενέργεια οφείλεται σε δυνάμεις μεταξύ των ατόμων 

του μορίου αυτού, σε ποια από τις δύο θεμελιώδεις κατηγορίες ενέργειας 
θα κατατάξουμε τη χημική ενέργεια; 

14.Η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας. Σι είδους ενέργεια 

είναι  από άποψη  επάρκειας και σε τι αλληλεπιδράσεις οφείλεται; 

 

15.γράψτε μερικές προτάσεις για την ενέργεια των τροφών ,δηλ τι είδους 
ενέργεια  αποθηκεύεται 

στους έμβιους οργανισμούς   
πως  αποθηκεύεται και με 
ποια διαδικασία τη παίρνει 

ο οργανισμός  για να τη 
μετατρέψει πχ σε κινητική 

 

 

 

 

16. τη μηχανή του αυτοκινήτου όταν λειτουργεί τροφοδοτείται με 

βενζίνη και αέρα.   Γράψτε μερικές 
προτάσεις για τις μετατροπές ενέργειας που 
γίνονται με τη μηχανή αυτή  όταν 

εργάζεται.  

17. Γράψτε μερικές προτάσεις  σχετικές με 
την αρχή διατήρηση της ενέργειας.  

 18. Ποιες μορφές ενέργειας ονομάζουμε 

ανανεώσιμες  και ποιες είναι αυτές; 

19. Γράψτε μερικά παραδείγματα βιομάζας 

20. Περιγράψτε εκτενώς τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης στα φυτά. 

21. Η καύση βιομάζας ελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα όμως αυτό το 
διοξείδιο που απελευθερώνεται δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο 
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θερμοκηπίου γιαυτό η βιομάζα θεωρείται ανανεώσιμη ενώ το πετρέλαιο 
μη ανανεώσιμη. Πως δικαιολογείται αυτό; 

22. Εξηγείστε επαρκώς γιατί η ενέργεια του αέρα οφείλεται τελικά 
στον ήλιο 

23. Γράψτε  μερικά παραδείγματα  στα οποία  αξιοποιούμε τη 

γεωθερμική 

24.  Εξηγείστε επαρκώς γιατί η υδραυλική ενέργεια οφείλεται τελικά 
στον ήλιο 

  

 25. τους πυρηνικούς σταθμούς παράγεται τελικά ηλεκτρική ενέργεια, 
ποια είναι ενέργεια με 

την οποία τροφοδοτείται  
ο πυρηνικός σταθμός; ε 
ποια από τις δύο 

θεμελιώδεις κατηγορίες 
τη κατατάσσουμε;  

  

 

25.΄Ενα σπίτι βρίσκεται 

μακριά από το δίκτυο της ΔΕΗ και ο ιδιοκτήτης έχει εγκαταστήσει 
αυτόνομο βολτοβολταικό σύστημα για να τροφοδοτείται με ηλεκτρική 

ενέργεια, Σο σύτημα περιλαμβάνει φωτοβολτικά και μπαταρίες για την 
αποθήκευση ενέργειας . Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φως του ήλιου 
πέφτει στα βολτοβολατικά και μετατρέπεται σε άλλη ενέργεια η οποία 

τελικα αποθηκεύεται. Σο βράδυ ο ιδιοκτήτητης ανάβει τις λάμπες και 
έχουμε πάλι φως! Γράψτε προτάσεις στις οποίες θα σχολιάσετε όλες  τις 

μετατροπές ενέργειας που γίνονται,  

26.Γράψτε δύο σοβαρά μειονεκτήματα  των συμβατικών μορφών 
ενέργειας 

27. Γιατί οι ανανεώσιμες  μορφές ενέργειας θεωρούνται ανεξάντλητες; 

28. Από την αρχαιότητα χρησιμοποιείται το ξύλο σαν πηγή (θερμικής ) 

ενέργειας. Γράψτε μια άλλη μορφή ενέργειας, που ο άνθρωπος  έκανε 
χρήση στην αρχαιότητα και με ποιο τρόπο. 

 

 

Εικόνα 12 σχηματικά ο πυρήνας του ουρανίου όταν 
κομματιάζεται παίρνουμε ενέργεια 
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29. 

Καλλιτεχνική απεικόνιση που σχετίζεται με τις 
συμβατικές μορφές ενέργειας. Ποιο είναι το 

μήνυμα, γράψτε μερικές προτάσεις.( το όργανο 
της εικόνας  χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για 

να δείχνει τον όγκο του καυσίμου που υπάρχει 
στο ρεζερβουάρ,  Ε:ελάχιστο καύσιμο      F:  
γεμάτο) 

30. Σο παρακάτω διάγραμμα   δείχνει πως θα εξελιχθεί η χρήση 

διάφορων μορφών ενέργειας   μέχρι το 2100. O άξονας ψ εκφράζει 
μονάδες ενέργειας 

  1.Ποια μορφή ενέργειας θα αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο 

μετά το 2040 

 2. ποια μορφή ενέργειας θα πάψει να χρησιμοποιείται τη δεκαετία 
2030-2040 

 3. το 2100 ποια μορφή ενέργειας οριακά η αξιοποίηση της θα 
πλησιάζει στο τέλος  

 4. το 2100 η συνεισφορά του ήλιου σε  και ηλιοθερμικά 
συστήματα σε πόσες μονάδες ενέργειας θα αντιστοιχεί; 
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