
5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 

Νίκος Κοκκινάκης 1 Φυσικής – Απλό κύκλωμα - Νόμος Ohm 

Φύλλο Εργασίας 

Απλό κύκλωμα – Νόμος Ohm 
Γ΄ Τάξη - Μάθημα: Φυσική - Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Νόμος του Ωμ (Ohm) είναι ένας σημαντικός νόμος των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων που 
συνδέει τα φυσικά μεγέθη, Διαφορά δυναμικού (V), Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (I) και 
ηλεκτρική Αντίσταση (R) μεταξύ τους. 
Σ’ αυτό το μάθημα θα διερευνήσουμε τη Σχέση που συνδέει τα παραπάνω φυσικά μεγέθη, V, I 
και R, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα το ηλεκτρονικό μας χαρτοφυλάκιο. 

 
Το περιεχόμενο (Βήματα, Ασκήσεις και οδηγίες) του Φύλλου Εργασίας (ΦΕ) που κρατάτε στα χέρια σας 
είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει στη Σελίδα «Απλό κύκλωμα – Νόμος Ohm» στο Mahara. Οδηγίες 
υπάρχουν επίσης στο Σημειωματάριο και το Υπολογιστικό φύλλο (Google Docs και Google Sheets) της κάθε 
Τετράδας. (Το ΦΕ υπάρχει στα Αρχεία της ομάδας ΦΥΣΙΚΗΣ στο Mahara). 
 

Βήμα 1ο: Συμμετοχή στην ομάδα ΕL04-ΦΥΣΙΚΗ και τη σελίδα Νόμος Ohm 

 Συνδεθείτε στο περιβάλλον εργασίας ATS2020 http://mahara.ats2020.eu με τα στοιχεία 
πρόσβασης που σας έχουν δοθεί.  

 Στο αρχικό μενού κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες (έχει πράσινο χρώμα) βρείτε και επιλέξτε την 
ομάδα «EL04-ΦΥΣΙΚΗ». Στην οθόνη με τις ομάδες που εμφανίζεται μπροστά σας, αν δεν είστε ήδη 
μέλος, ζητήστε να μπείτε στην ομάδα, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο: 

+Ενταχθείτε σε αυτή την ομάδα . 

 Στο μενού (σε πράσινο φόντο) στο πάνω μέρος της οθόνης πατήστε στην επιλογή  Σελίδες . Στον 

κατάλογο «Αποτελέσματα» βρείτε τη Σελίδα Απλό κύκλωμα – Νόμος Ohm και κάντε κλικ με το 
ποντίκι πάνω της. Τώρα μπορείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες και μέσα απ’ αυτήν τη σελίδα εκτός 
από το Φύλλο Εργασίας (ΦΕ) που έχετε μπροστά σας.  (Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε την ίδια 

επιλογή, αν κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω, και στην ενότητα  Σελίδες ομάδας   κάντε κλικ με 

το ποντίκι στη σελίδα: Απλό κύκλωμα – Νόμος Ohm). 

 

Βήμα 2ο:  Καταχώρηση Μάθησης 

Στο πάνω μέρος της οθόνης στο βασικό μενού πατήστε στην κόκκινη καρτέλα που έχει τίτλο  

Περιεχόμενο   και κατόπιν στο μενού που εμφανίζεται στην παρακάτω γραμμή πηγαίνετε στην επιλογή 

Καταχώρηση μάθησης  και δημιουργείστε μια νέα καταχώρηση με Όνομα «Φυσική - Απλό κύκλωμα - 
Νόμος Ohm» και γράψτε στο πλαίσιο της Περιγραφής ότι «Η καταχώρηση αυτή αφορά στη μελέτη του 
Νόμου Ohm σε απλά κυκλώματα». Βάλτε Ετικέτες: Φυσική, Νόμος Ohm. 

 Μόλις δημιουργήσετε μια νέα Καταχώρηση Μάθησης στο χαρτοφυλάκιό σας 
θα εμφανιστούν οι επιλογές: 

1. Προηγούμενη γνώση     2. Οι στόχοι μου     3. Στρατηγικές     4. Τεκμήρια     5. Αυτοαξιολόγηση 

1. Επιλέξτε το πεδίο «Προηγούμενη γνώση», σημειώνοντας ότι γνωρίζετε ή θυμάστε για τα φυσικά 
μεγέθη Διαφορά δυναμικού (V), Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (I) και ηλεκτρική Αντίσταση (R), 

http://mahara.ats2020.eu/
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χωρίς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε στη λέξη Αποθήκευση  στο 

μπλε πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης. 

2. Πληκτρολογήστε στην καρτέλα «Οι στόχοι μου», τι νομίζετε ότι θα καταφέρουμε να μάθουμε από 

αυτό το μάθημά μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε στη λέξη Αποθήκευση  στο μπλε πλαίσιο στο 

κάτω μέρος της οθόνης. 

3. Στο πάνω μέρος της οθόνης στο βασικό μενού πατήστε στην κόκκινη καρτέλα που έχει τίτλο 

Περιεχόμενο   και κατόπιν στο μενού που εμφανίζεται στην παρακάτω γραμμή, πηγαίνετε στην 

επιλογή Ημερολόγια και δημιουργείστε ένα νέο με Όνομα «Φυσική». Τώρα, στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
σας, μπορείτε να κάνετε μια νέα καταχώριση με τίτλο «Νόμος Ohm-Αρχικά Βήματα» και γράψτε 
πόσο χρόνο αφιερώσατε περίπου για την ολοκλήρωση του 1ου και 2ου Βήματος. 

4. Τοποθετήστε στην καταχώριση του ημερολογίου σας τις ετικέτες Φυσική και Νόμος Ohm και 
αποθηκεύστε τη. 

Προσοχή: Οι ετικέτες αυτές είναι απαραίτητες για να φιλτράρετε αργότερα 
τις καταχωρίσεις του ημερολογίου σας 

 
 
 

 ΙΔΕΑ:   Μπορείτε να έχετε ανοιχτό το Mahara σε δύο καρτέλες στον φυλλομετρητή σας (Browser). Στη 
μία να διαβάζετε τις οδηγίες της Σελίδας Απλό κύκλωμα – Νόμος Ohm και στην άλλη να κάνετε τις 

εργασίες που σας ζητούνται. 
(Δεν ξεχνάμε, ότι οι οδηγίες υπάρχουν και στο ΦΕ που σας έχει δοθεί). 

 
 

Άσκηση 1η:     Η διαδραστική προσομοίωση PhET 

1. Κάντε Ctrl+Kλικ στο σύνδεσμο: https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-
law_el.html. Στην νέα καρτέλα του φυλλομετρητή που θ’ ανοίξει, παρατηρείστε τη διάταξη του 
απλού κυκλώματος.  

Βλέπουμε μια συστοιχία μπαταριών με την οποία μπορούμε να μεταβάλλουμε τη Διαφορά 
δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στο κύκλωμα και έναν αντιστάτη του οποίου μπορούμε να 
μεταβάλλουμε την ηλεκτρική του Αντίσταση (R). Τις μεταβολές στα μεγέθη V και R τις κάνουμε με 
τους δρομείς που υπάρχουν στο λευκό πλαίσιο. 

2. Κάντε Ctrl+Kλικ με  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  στο γράμμα που αντιστοιχεί στην Τετράδα σας και θα 
οδηγηθείτε στο Σημειωματάριο της Τετράδας σας: 

Α΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος. Ωμ  

Β΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος Ωμ  

Γ΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος Ωμ  

Δ΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος. Ωμ  

Ε΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος Ωμ. 
Αφού συμφωνήσετε για το Παρατσούκλι της Τετράδας σας, ορίστε έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα 
γράψει το όνομα του και το παρατσούκλι της Τετράδας σας στην πρώτη σελίδα του 
Σημειωματαρίου σας! 

(Όποιος συν/φος εκπαιδευτικός θέλει να δοκιμάσει τη δραστηριότητα θα κάνει κλικ εδώ: Εκπαιδευτικός-
Σημειωματάριο Νόμος Ωμ.) 

Η προσωπική καταχώρηση μάθησης και τα ημερολόγια σας, είναι προσβάσιμα μόνο από εσάς 

(ιδιωτικός χώρος). 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
https://docs.google.com/document/d/190QeGcXKk8DhVYPO3S3pFQ1KCr2Iwp7qDUDanXc4Zy0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xp7yUwo5MBsdKpDsvtTsLTTZWtINi_HRRJ3bJmR05V0/edit
https://docs.google.com/document/d/12G69Yr8UAn0VE-EGGC5f2opL7d6Y6TnkXpMw9RnAckY/edit
https://docs.google.com/document/d/15jTADPjLJBO7gurgCjp70UuLkjaO5TR9SLULvvWXTAU/edit
https://docs.google.com/document/d/1NXsNufl5GKJrq900guneFGTKo5XagLOxNYyL6-vTgFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1QbeIcP6JH11YaAGMjgz7EvsYotLbVM7risL6U6xy1eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QbeIcP6JH11YaAGMjgz7EvsYotLbVM7risL6U6xy1eg/edit?usp=sharing
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 Αν κατά λάθος μπείτε σε Σημειωματάριο άλλης ομάδας, μην κάνετε καμία καταχώρηση ή 
σβήστε κάτι που καταχωρήσατε, κλείστε την καρτέλα, επιστρέψτε στο Φύλλο Εργασίας και 
επιλέξτε το σωστό γράμμα που οδηγεί στο Σημειωματάριο της Τετράδας σας. 

Στο μενού του επεξεργαστή κειμένου Google Docs επιλέξτε Εργαλεία > Περίγραμμα. Στο 
Περίγραμμα που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στο ζευγάρι σας και θα οδηγηθείτε στη σελίδα της 
Άσκησης 1. Αφού γράψετε τα ονόματά σας εκεί, με κόκκινο ή πράσινο χρώμα, μπορείτε να 
πληκτρολογείτε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις (είναι ίδιες με τις ερωτήσεις που υπάρχουν 
παρακάτω, στο ΦΕ που έχετε μπροστά σας στο χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή σας). 

3. Α.  Μετακινήστε μόνο το δρομέα της Διαφοράς Δυναμικού (τάσης) V και παρατηρείστε με ποιον 
τρόπο το μέγεθος των γραμμάτων των μεταβλητών (V, I, R) αλλάζει. Γράψτε ξεχωριστά για το κάθε 
φυσικό μέγεθος (V, I, R).  

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

Β.  Πατώντας στο πορτοκαλί κουμπί (κυκλικό βέλος), δίπλα στο κουμπί του ηχείου, επαναφέρετε 
τις αρχικές τιμές των μεγεθών V και R. Σημειώστε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (I) που δίνεται 
σε mA (μιλιαμπέρ) και μετατρέψτε την σε A (αμπέρ).  

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας.  

C.  Βάλτε τον επιλογέα της Διαφοράς δυναμικού V σε μια οποιαδήποτε τιμή από 0,1 έως 4,5 Volt. 
Σημειώστε αυτή την τιμή στο πλαίσιο. Σημειώστε επίσης την τιμή του ηλ. ρεύματος Ι που διαρρέει 
το κύκλωμα. 

Διπλασιάστε την τιμή της Διαφοράς δυναμικού V, σημειώστε την στο πλαίσιο και καταγράψτε 
πόση είναι τώρα η τιμή του ηλ. ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα σε mA και σε A. 

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

D.  Τί είδους σχέση πιστεύετε ότι υπάρχει μεταξύ της Διαφοράς δυναμικού V και της τιμής του ηλ. 
Ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα; 

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

 

Άσκηση 2η:     Συνεχίζουμε τη μελέτη της προσομοίωσης PhET 

Συνεχίζουμε τη μελέτη του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος της προσομοίωσης PhET (Κάνε Ctrl+Kλικ στο 

σύνδεσμο: https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html, για να ανοίξει 
η προσομοίωση, αν δεν είναι ήδη ανοικτή). 

A.  Πατώντας στο πορτοκαλί κουμπί (κυκλικό βέλος), επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των μεγεθών 
V και R. Μετακινήστε μόνο το δρομέα της Αντίστασης R και παρατηρείστε με ποιο τρόπο το 
μέγεθος των γραμμάτων των μεταβλητών (V, I, R) αλλάζει. Γράψτε ξεχωριστά για το κάθε φυσικό 
μέγεθος (V, I, R). 

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

B.  Κοιτάξτε τις μαύρες κουκκίδες που υπάρχουν στον αντιστάτη που είναι χρωματισμένος με 
κόκκινο χρώμα. Γράψτε τι παρατηρείτε καθώς μεταβάλετε την τιμή της αντίστασής του (R). Τι 
νομίζετε ότι μπορεί να παριστάνουν αυτές οι κουκκίδες. 

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

C.  Πατήστε στο πορτοκαλί κουμπί (κυκλικό βέλος) και επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των μεγεθών 
V και R. Βάλτε τον επιλογέα της Διαφοράς δυναμικού (τάσης) V = 6,0 V. Σημειώστε την τιμή του ηλ. 
ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
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 Μετακινήστε τον επιλογέα της ηλ. αντίστασης R, ώστε R = 10 Ω και σημειώστε την τιμή του 
ηλ. ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα.  

 Μετακινήστε τον επιλογέα της ηλ. αντίστασης R, ώστε R = 1000 Ω και σημειώστε την τιμή 
του ηλ. ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα. 

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

D.  Τί είδους σχέση πιστεύετε ότι υπάρχει μεταξύ του ηλ. ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα και 
της ηλ. αντίστασης R του αντιστάτη, όταν η Διαφορά Δυναμικού V που εφαρμόζεται στο κύκλωμα 
παραμένει σταθερή; 

 Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

 Κάντε κλικ πάνω στις τρεις γραμμούλες, στην κάτω δεξιά γωνία της προσομοίωσης PHET 
και επιλέξτε Στιγμιότυπο οθόνης. Το αρχείο αυτό με όνομα: _Νόμος του Ωμ_ screenshot, 
αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (ή κάπου αλλού πχ. στις 
Λήψεις).  Αργότερα (Βήμα 6ο) θα το ανεβάσετε στον φάκελο αρχείων σας με όνομα 
ΦΥΣΙΚΗ που θα δημιουργήσετε. 

 

Βήμα 3ο:  Ενημέρωση καταχώρησης Μάθησης 

1. Επιστρέψτε στο περιβάλλον εργασίας ATS2020 http://mahara.ats2020.eu, πιθανόν να χρειαστεί 
να εισάγετε ξανά τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί. 

2. Στο πάνω μέρος της οθόνης στο βασικό μενού πατήστε στην κόκκινη καρτέλα που έχει τίτλο  

Περιεχόμενο   και κατόπιν στο μενού που εμφανίζεται στην παρακάτω γραμμή πηγαίνετε στην 

επιλογή Καταχώρηση μάθησης. Εκεί κάντε κλικ με το ποντίκι στο πλαίσιο Επεξεργασία   που 

βρίσκεται δεξιά της καταχώρησης που ήδη έχετε κάνει, με τίτλο «Φυσική - Απλό κύκλωμα - Νόμος 
Ohm».  

 Μόλις κάνετε κλικ στην  Επεξεργασία  θα εμφανιστεί το μενού με τις παρακάτω επιλογές: 
1. Προηγούμενη γνώση     2. Οι στόχοι μου     3. Στρατηγικές     4. Τεκμήρια     5. Αυτοαξιολόγηση 

1. Επιλέξτε το πεδίο «Στρατηγικές», και γράψτε τον τρόπο ή με τον οποίο σχεδιάζετε να πετύχετε 

τους στόχους σας που έχετε ήδη καταγράψει. Μην ξεχάσετε να πατήσετε στη λέξη Αποθήκευση 

στο μπλε πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης. 

2. Στο προσωπικό σας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, προσθέστε μια νέα καταχώριση με τίτλο «Νόμος Ohm-

Ασκήσεις 1η και 2η» και γράψτε πόσο χρόνο αφιερώσατε για αυτές και αν κάτι σας δυσκόλεψε. 

3. Τοποθετήστε στην καταχώριση του ημερολογίου σας τις ετικέτες Φυσική και Νόμος Ohm και 

αποθηκεύστε τη. 
Προσοχή: Οι ετικέτες αυτές είναι απαραίτητες για να φιλτράρετε αργότερα 

τις καταχωρίσεις του ημερολογίου σας 
 

Η προσωπική καταχώρηση μάθησης είναι προσβάσιμη μόνο από εσάς (ιδιωτικός χώρος). 

 
 

Άσκηση 3η:           Συνέχεια στη μελέτη της προσομοίωσης PhET 

Συνεχίζουμε τη μελέτη του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος της προσομοίωσης PhET (Κάνε Ctrl+Kλικ στο 

σύνδεσμο: https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html, για να ανοίξει 
η προσομοίωση, αν δεν είναι ήδη ανοικτή). 

http://mahara.ats2020.eu/
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
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A. Κάντε Ctrl+Kλικ με  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  στο γράμμα που αντιστοιχεί στην Τετράδα σας και θα 
οδηγηθείτε στο το Υπολογιστικό φύλλο της Τετράδας σας με τη βοήθεια του οποίου θα κάνουμε 
πιο συστηματική μελέτη της σχέσης η οποία συνδέει τα φυσικά μεγέθη V, I, R.  

Α΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Β΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Γ΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Δ΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Ε΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 
Το 1ο ζευγάρι μαθητών από την κάθε Τετράδα θα επιλέξει το φύλλο 1 (κόκκινο χρώμα) ενώ το 
2ο ζευγάρι μαθητών θα επιλέξει το φύλλο 2 (πράσινο χρώμα). 

(Ο συν/φος εκπαιδευτικός που δοκιμάζει τη δραστηριότητα θα κάνει κλικ εδώ: Εκπαιδευτικός-Υπολογιστικό φύλλο) 

Αν κατά λάθος μπείτε σε Υπολογιστικό φύλλο άλλης ομάδας, μην κάνετε καμία καταχώρηση ή σβήστε 
κάτι που καταχωρήσατε, κλείστε την καρτέλα, επιστρέψτε στη Σελίδα (ΦΕ) και επιλέξτε το σωστό 
γράμμα που οδηγεί στο Υπολογιστικό φύλλο της Τετράδας σας. 

B. Σύρετε το δρομέα της Αντίστασης R στην τιμή που γράφεται στο Υπολογιστικό φύλλο σας. 

C. Τοποθετείστε το δρομέα της Διαφοράς Δυναμικού (V) στις τιμές που αναγράφονται στην 
αντίστοιχη στήλη V (Volt) του Πίνακα και καταγράψτε στη στήλη I (mA) τις αντίστοιχες τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Στην τρίτη στήλη του Πίνακα έχουμε αυτόματη μετατροπή της τιμής του 
ρεύματος από mA σε A. 

D. Όταν καταγράψετε όλες τις τιμές του ρεύματος, παρατηρείστε τη γραμμή της γραφικής 
παράστασης. 

1. Δείτε και γράψτε αν είναι ευθεία γραμμή ή κάτι άλλο. 

2. Ο κατακόρυφος και οριζόντιος άξονας σε ποια φυσικά μεγέθη αντιστοιχούν;  

3. Ποια νομίζετε ότι είναι η μαθηματική σχέση μεταξύ τους; 

4. Ποιος μαθηματικός τύπος συνδέει τα μεγέθη αυτά; 

Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

E. Αν δεν ξέραμε την τιμή της Αντίστασης R του αντιστάτη, θα μπορούσαμε μήπως, να την 
υπολογίσουμε από τη γραφική παράσταση ή τις τιμές των μεγεθών V και I;  

Για την απάντησή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις τιμές του πηλίκου, V προς I, το οποίο 
υπολογίζεται αυτόματα στην 4η στήλη του Πίνακα, καθώς και από τη μέση τιμή των πηλίκων, 
V προς I, που υπολογίζεται στο κάτω μέρος του Πίνακα. 

Πληκτρολογήστε την απάντηση στο αντίστοιχο πλαίσιο του Σημειωματαρίου σας. 

 

Βήμα 4ο:  Ενημέρωση καταχώρησης Μάθησης 

1. Στο προσωπικό σας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, προσθέστε μια νέα καταχώριση με τίτλο «Νόμος Ohm-Άσκηση 
3η» και γράψτε πόσο χρόνο αφιερώσατε για αυτή και αν κάτι σας δυσκόλεψε. 

2. Τοποθετήστε στην καταχώριση του ημερολογίου σας τις ετικέτες Φυσική και Νόμος Ohm και 
αποθηκεύστε τη. 

Προσοχή: Οι ετικέτες αυτές είναι απαραίτητες για να φιλτράρετε αργότερα 
τις καταχωρίσεις του ημερολογίου σας. 

 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r--toYr39dTXQ9ilocZ4k_2jWMm2mF7_VvKrM88WT80/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yb9Ednd6AIRmIBaGguPqQmhHkuPYzD2FJysSNrK1Tm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJZ2D-A1MEQ_v6RDxwUEuxweP14kOzS4sNU9jdACogk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CWIA-rni3zUtqJaj3Gu_o0Xp5uxntPnWzJFiN3-sdpc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15P98vNn1VaocIqB-1OCvEBwoL6BSzVGmPgnLeKSq4XQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T87GwkeayfTR1bqEPxfqdt1dla2Umy_PMdnu_XutsPM/edit?usp=sharing
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Άσκηση 4η: Ώρα για ΚΟΥΙΖ 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/szSHQ5t25l3ApKc12 και επιλέξτε τις 

σωστές απαντήσεις στο Κουίζ που θα εμφανιστεί σε νέα καρτέλα.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 
συμπληρώσετε το Κουίζ κάνοντας κλικ στο παράθυρο που ακολουθεί στη σελίδα Απλό κύκλωμα – 
Νόμος Ohm στο Mahara.  

Καλή επιτυχία !!!  

Σημειώστε με μολύβι στο Φύλλο Εργασίας (ΦΕ) τον χρόνο που χρειαστήκατε. 

 

Βήμα 5ο:  Ενημέρωση καταχώρησης Μάθησης 

1. Στο προσωπικό σας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, προσθέστε μια νέα καταχώριση με τίτλο «Νόμος Ohm-Άσκηση 4η 
- ΚΟΥΙΖ» και γράψτε πόσο χρόνο αφιερώσατε για το ΚΟΥΙΖ και αν κάτι σας δυσκόλεψε. 

2. Τοποθετήστε στην καταχώριση του ημερολογίου σας τις ετικέτες Φυσική και Νόμος Ohm και 
αποθηκεύστε τη. 

Προσοχή: Οι ετικέτες αυτές είναι απαραίτητες για να φιλτράρετε αργότερα 
τις καταχωρίσεις του ημερολογίου σας. 

 
 Στο πάνω μέρος της οθόνης στο βασικό μενού πατήστε στην κόκκινη καρτέλα που έχει τίτλο  

Περιεχόμενο   και κατόπιν στο μενού που εμφανίζεται στην παρακάτω γραμμή πηγαίνετε στην 

επιλογή Καταχώρηση μάθησης. Εκεί κάντε κλικ με το ποντίκι στο πλαίσιο Επεξεργασία   που 

βρίσκεται δεξιά της καταχώρησης που ήδη έχετε κάνει, με τίτλο «Φυσική - Απλό κύκλωμα - 
Νόμος Ohm».  

 Μόλις κάνετε κλικ στην  Επεξεργασία  θα εμφανιστεί το μενού με τις παρακάτω επιλογές: 
1. Προηγούμενη γνώση     2. Οι στόχοι μου     3. Στρατηγικές     4. Τεκμήρια     5. Αυτοαξιολόγηση 

 Επιλέξτε το πεδίο «Τεκμήρια», και γράψτε ότι έχετε: α) το Στιγμιότυπο οθόνης. (Το αρχείο 
αυτό με όνομα: _Νόμος του Ωμ_ screenshot) και β) τη γραφική Παράσταση (V-I) και γ) ότι 
άλλο νομίζετε ότι αποτελεί τεκμήριο. 

 Τέλος, επιλέξτε το πεδίο «Αυτοαξιολόγηση», και σημειώστε το αποτέλεσμα του ΚΟΥΙΖ. Επίσης 
γράψτε με λίγες λέξεις (30-50) πως αξιολογείτε την προσπάθεια που κάνατε γι αυτήν την 
δραστηριότητα της Φυσικής. 

Μην ξεχάσετε να πατήσετε στη λέξη Αποθήκευση στο μπλε πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης. 

 
 

Βήμα 6ο:  Δημιουργία της Σελίδας σας, ΦΥΣΙΚΗ - Νόμος Ohm 

1. Συνδεθείτε στο περιβάλλον εργασίας ATS2020 http://mahara.ats2020.eu με τα στοιχεία πρόσβασης 
που έχετε. 

2. Επιλέξτε από τα αρχικό μενού το Χαρτοφυλάκιο  και κατόπιν την επιλογή Σελίδες  και κατόπιν πατήστε 

στο πλαίσιο + Δημιουργία σελίδας . Βάλτε τίτλο σελίδας ΦΥΣΙΚΗ, Απλό κύκλωμα-Νόμος Ohm και το 

γράμμα της Τετράδας σας. 

3. Στο πλαίσιο Περιγραφή σελίδας γράψε το Ονοματεπώνυμο σου με κεφαλαία γράμματα και το 
παρατσούκλι της Ομάδας σου. Γράψε επίσης το όνομα του/της συμμαθητή/τριας που συνεργαστήκατε 
καθώς και τα ονόματα των άλλων δύο συμμαθητών σου που ανήκουν στην Τετράδα σου.  Βάλε ετικέτες 

τις λέξεις Φυσική και Νόμος Ohm. Μην ξεχάσεις να πατήσεις στη λέξη Αποθήκευση  στο μπλε πλαίσιο στο 

https://goo.gl/forms/szSHQ5t25l3ApKc12
http://mahara.ats2020.eu/
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κάτω μέρος της οθόνης.  Αργότερα αν θέλεις να επεξεργαστείς τον τίτλο και την περιγραφή, μπορείς να 
πατήσεις πάνω δεξιά στην οθόνη σου στο κουμπί που έχει το σχήμα με τα γρανάζια. 

4. Η μορφή της εμφάνισης της σελίδας σου ως προς τις στήλες και τα χωρίσματα που θα έχει, γίνονται με 
το κουμπί που έχει δυο στήλες ενώ με το κουμπί που έχει το μολύβι μπορείς να επεξεργάζεσαι το 
περιεχόμενο της σελίδας σου. 

5. Πάτησε στο κουμπί «μολύβι» και άρχισε την επεξεργασία της σελίδας σου. Από το κατακόρυφο μενού 

που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης, επέλεξε το  A Text  διαλέγοντας σε ποια θέση θα μπει 

πάτησε την επιλογή Προσθήκη . Τότε ανοίγει ένα πλαίσιο στο οποίο να βάλεις τίτλο Άσκηση 1. Στο πλαίσιο 

να αντιγράψεις τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις A, B, C, και D, που έχεις κάνει με το ζευγάρι σου (κόκκινο 
ή πράσινο χρώμα) και υπάρχουν στο σημειωματάριο της Τετράδας σου: 

Α΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος. Ωμ 

Β΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος Ωμ 

Γ΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος Ωμ 

Δ΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος. Ωμ 

Ε΄ Τετράδα-Σημειωματάριο Νόμος Ωμ. 

A. (Ο συν/φος εκπαιδευτικός που δοκιμάζει τη δραστηριότητα θα κάνει κλικ εδώ: Εκπαιδευτικός-
Σημειωματάριο Νόμος Ωμ.) 

B. Επανέλαβε το ίδιο για τις Ασκήσεις 2 και 3. 

 Άνοιξε το υπολογιστικό φύλλο της Τετράδας σου πατώντας στο αντίστοιχο γράμμα:  

Α΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Β΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Γ΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Δ΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

Ε΄ Τετράδα-Υπολογιστικό φύλλο 

(Ο συν/φος εκπαιδευτικός που δοκιμάζει τη δραστηριότητα θα κάνει κλικ εδώ: Εκπαιδευτικός-Υπολογιστικό φύλλο) 

και κάνε κλικ πάνω στο γράφημα που υπάρχει εκεί. Στην πάνω δεξιά γωνία του εμφανίζεται ένα 
βελάκι στο οποίο αν κάνεις κλικ, σου ανοίγει ένα μενού επιλογών. Επιλέγεις «Αποθήκευση 
εικόνας» και την αποθηκεύεις με όνομα Γράφημα V-I σε κάποιο φάκελό σου ή στην επιφάνεια 
εργασίας. 

1. Επιστρέφουμε στο Mahara, κάνουμε κλικ στο Περιεχόμενο  και κατόπιν διάλεξε την επιλογή Αρχεία . 

Εδώ μπορείς να τοποθετείς οργανωμένα τα αρχεία σου. Δημιούργησε ένα φάκελο με όνομα ΦΥΣΙΚΗ και 
σύρε το αρχείο που πριν λίγο αποθήκευσες στο γκρίζο πλαίσιο, ώστε να τοποθετηθεί σ’ αυτόν τον φάκελο 
που μόλις δημιούργησες στο Mahara.  

2. Στον ίδιο φάκελο με όνομα ΦΥΣΙΚΗ, σύρε και το αρχείο _Νόμος του Ωμ_ screenshot που έχεις 
τοποθετήσει (Άσκηση 2η) στην επιφάνεια εργασίας  στο γκρίζο πλαίσιο, ώστε να τοποθετηθεί κι αυτό στο 
φάκελο ΦΥΣΙΚΗ. 

3. Επέλεξε τώρα Χαρτοφυλάκιο > Σελίδες και κατόπιν τη Σελίδα σου ΦΥΣΙΚΗ, Απλό κύκλωμα – Νόμος 
Ohm. Αφού επιλέξεις ξανά με το κουμπί «μολύβι» την Επεξεργασία, στο κατακόρυφο μενού που 

εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης, διάλεξε το  Μια εικόνα .  

https://docs.google.com/document/d/190QeGcXKk8DhVYPO3S3pFQ1KCr2Iwp7qDUDanXc4Zy0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xp7yUwo5MBsdKpDsvtTsLTTZWtINi_HRRJ3bJmR05V0/edit
https://docs.google.com/document/d/12G69Yr8UAn0VE-EGGC5f2opL7d6Y6TnkXpMw9RnAckY/edit
https://docs.google.com/document/d/15jTADPjLJBO7gurgCjp70UuLkjaO5TR9SLULvvWXTAU/edit
https://docs.google.com/document/d/1NXsNufl5GKJrq900guneFGTKo5XagLOxNYyL6-vTgFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1QbeIcP6JH11YaAGMjgz7EvsYotLbVM7risL6U6xy1eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QbeIcP6JH11YaAGMjgz7EvsYotLbVM7risL6U6xy1eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r--toYr39dTXQ9ilocZ4k_2jWMm2mF7_VvKrM88WT80/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yb9Ednd6AIRmIBaGguPqQmhHkuPYzD2FJysSNrK1Tm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJZ2D-A1MEQ_v6RDxwUEuxweP14kOzS4sNU9jdACogk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CWIA-rni3zUtqJaj3Gu_o0Xp5uxntPnWzJFiN3-sdpc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15P98vNn1VaocIqB-1OCvEBwoL6BSzVGmPgnLeKSq4XQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T87GwkeayfTR1bqEPxfqdt1dla2Umy_PMdnu_XutsPM/edit?usp=sharing
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4. Πάτησε Προσθήκη, βάλε Τίτλο: Στιγμιότυπο εικόνας από το PHET και πατώντας στο γκρίζο πλαίσιο που 
γράφει «Εικόνα», βρίσκεις το αρχείο εικόνας _Νόμος του Ωμ_ screenshot, το επιλέγεις και πατάς 

Αποθήκευση  για να μπει στη Σελίδα σου. 

5. Κατόπιν πάτησε πάλι  Προσθήκη, βάλε Τίτλο: Γραφική παράσταση (V–I) και πατώντας στο γκρίζο 

πλαίσιο που γράφει «Εικόνα», βρες το αρχείο εικόνας Γράφημα V-I, το επιλέγεις και πατάς Αποθήκευση   

για να μπει στη Σελίδα σου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Για να δεις πως φαίνεται η σελίδα σου πρέπει να πατήσεις στην Προβολή σελίδας πάνω 
αριστερά στην οθόνη. Στην κατάσταση προβολής δεν μπορούμε να αλλάζουμε τα περιεχόμενα της σελίδας. 
Αν κλικάρεις στο κουμπί «μολύβι» τότε μπορείς να επεξεργαστείς της σελίδα σου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Επιπλέον, από το κατακόρυφο μενού επέλεξε  Καταχώριση Ημερολογίου με ετικέτες, ώστε αυτό 

να εισαχθεί στην Σελίδα σου (προς στο τέλος της καλύτερα). 

 Τέλος από το κατακόρυφο μενού επέλεξε  Καταχώριση Μάθησης ώστε και αυτή να εισαχθεί στην 

Σελίδα σου (στο τέλος της καλύτερα). 

Αφού ελέγξεις καλά όλη τη Σελίδα που έχεις δημιουργήσει, θα την υποβάλλεις στην Ομάδα EL04-
ΦΥΣΙΚΗ, πατώντας στο κάτω μέρος της οθόνης στη λέξη Υποβολή.   Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !   Από τη στιγμή 
που υποβάλλεις τη σελίδα σου, δεν μπορείς πλέον να την επεξεργαστείς! 

Συγχαρητήρια για τη μελέτη και την προσπάθεια που έκανες!!!    


