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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έχοντας εις γνώση την αξία που λαμβάνουν οι γραφικές παραστάσεις στην 

επιστημονική κοινότητα και ταυτόχρονα την άμεση σύνδεση τους με το κεφάλαιο της 

Κινηματικής, πάνω στο όποιο στηρίζονται πολλά φυσικά γεγονότα, επιλέχθηκε στη 

παρούσα εργασία να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι 

μαθητές μετά από τη διδασκαλία της κίνησης σε ευθεία γραμμή στη Α’ Λυκείου.  

Για το σκοπό αυτό δόθηκε ένα Διαγνωστικό Δοκίμιο, στο όποιο υπήρχαν ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και όλες στηρίζονταν στις γραφικές παραστάσεις της 

κινηματικής. Το υπό εξέταση δείγμα αποτελείτο συνολικά από 244 άτομα, εκ των 

οποίων οι 77 ήταν μαθητές της Β’ Λυκείου και οι 167 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές οι 

οποίοι βρίσκονταν στο πρώτος έτος των σπουδών τους στα τμήματα Φυσικής, 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μέσα από το ερωτηματολόγιο μπόρεσαν να ευρεθούν οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν με τις γραφικές παραστάσεις της κινηματικής άλλα και να εντοπισθούν 

οι εναλλακτικές αντιλήψεις που υποστηρίζουν μετά από την διδασκαλία του εν λόγω 

κεφαλαίου.  

Συμπερασματικά λοιπόν, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνεται ότι το δείγμα 

αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στον υπολογισμό ποσοτήτων μέσα από τις γραφικές 

παραστάσεις. Φαίνεται βέβαια να γνωρίζουν τις σχέσεις που συνδέουν τις έννοιες της 

κίνησης μεταξύ τους χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τον όρο των μεταβολών και 

ως εκ τούτο να μην μπορούν να συνδέσουν τη φυσική σημασία των πληροφοριών 

που υπολογίζονται από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Η μεγαλύτερη 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν αφορά τις γραφικές παραστάσεις της επιτάχυνσης σε 
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συνάρτηση με τον χρόνο, μέσα από τις οποίες δεν είναι σε θέση να λάβουν 

πληροφορίες.  

Τέλος, όσον αφορά τις εναλλακτικές τους αντιλήψεις συνεχίζουν να υπάρχουν σε 

κάποιο βαθμό με την πιο εδραιωμένη να αποτελείται από την αντίληψη ότι όταν δύο 

σώματα υπό κίνηση βρεθούν στην ίδια θέση τότε την χρονική εκείνη στιγμή θα έχουν 

και την ίδια ταχύτητα.   

Με αφορμή τις μεταρρυθμίσεις στα Λύκεια της Κύπρου και με την εφαρμογή του Νέου 

Ωρολόγιου Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 

συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των φοιτητών που τελείωσαν το Λύκειο με το παλιό σύστημα 

με τις επιδόσεις των φοιτητριών που τελείωσαν με το νέο σύστημα. Τα αποτελέσματα 

δεν ανέδειξαν καμία αλλαγή στις επιδόσεις των φοιτητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εισαγωγή 

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο το γεγονός πως ακόμη και μετά την διδασκαλία 

φυσικών εννοιών οι μαθητές δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν φυσικά γεγονότα και να 

συνδυάσουν το πλούτο γνώσεων που τους μεταλαμπαδεύεται, ενώ εμμένουν 

παράλληλα στις εναλλακτικές αντιλήψεις που υιοθετούν από μικρή ηλικία. Οι έννοιες 

που σχετίζονται με το κεφάλαιο των κινήσεων, δηλαδή η θέση, η ταχύτητα και η 

επιτάχυνση αποτελούν μια από τις δυσκολίες αυτές.  

Πολλοί ερευνητές έχουν στηρίξει τις έρευνές τους γύρω από το κεφάλαιο της 

κινηματικής και συγκεκριμένα στην κατανόηση των εννοιών της θέσης, της 

μετατόπισης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης από τους μαθητές (Aguirre, 1988∙ 

Bowden, κ.ά, 1992∙ Brasell, 1987∙ Goldberg & Anderson, 1989; Graham & Rowlands, 

2000; Halloun & Hestenes, 1985α∙ Jimoyiannis & Komis, 2001∙ Russell, Lucas, & 

McRobbie, 2003∙ Trowbridge & McDermott, 1980∙ Trowbridge & McDermott, 1981∙ 

Svec, 1999∙ Thornton, & Sokoloff, 1990∙ Whitaker, 1983). Επίσης, πολλές έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια μελέτης της διδασκαλίας της κινηματικής με την 

χρήση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, οι οποίες πιστεύεται από πολλούς πως 

ο ρόλος τους στη διδασκαλία είναι εξαιρετικά βοηθητικός για την κατανόηση των 

εννοιών από τους μαθητές (Borghi, De Ambrosis, Gazzaniga,  Ironi, Mascheretti & 

Massara, 1984∙ Brasell, 1987∙ de Jong & van Joolingen, 1998∙ Eylon, Ronen & Ganiel, 

1996∙ Goldberg, 1997∙ Jimoyiannis & Komis, 2001∙ Russell, Lucas & McRobbie, 2003∙ 

Tao & Gunstone, 1999∙ Zacharia, 2003).  

Είναι εμφανές λοιπόν, το γεγονός ότι η κινηματική αποτελεί ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα 

δημοφιλές για τους ερευνητές. Βέβαια, «δεν είναι ξεκάθαρο γιατί η διδασκαλία της 

κινηματικής έχει λάβει περισσότερη προσοχή από άλλα κεφάλαια, θα μπορούσε 
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κανείς να υποθέσει ότι οι ερευνητές έχουν ερμηνεύσει τη σημασία αυτού του θέματος 

ως το "δομικό στοιχείο” πάνω στο οποίο βασίζονται άλλες έννοιες» (Beichner, 1994, 

σ. 750). 

Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται τόσο στα Λύκεια όσο και στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα έγκειται στην δυσκολία των μαθητών και των φοιτητών να 

κατανοήσουν και να εξάγουν πληροφορίες μέσα από τις γραφικές παραστάσεις. Θα 

μπορούσε κανείς να πει πως οι μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν την 

σημαντικότητα και την αξία που καταλαμβάνουν, όχι μόνο σε μαθησιακό πλαίσιο αλλά 

σε όλες τις επιστήμες. «Η κατασκευή και η ερμηνεία τους αποτελούν πολύ σημαντικά 

στοιχεία της επιστημονικής διδασκαλίας, καθώς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

πειραματικής διαδικασίας, είναι η καρδιά της επιστήμης», όπως διατύπωσαν οι 

McKenzie και Padilla (1986, σ. 572). Η  αξία επομένως, των γραφικών παραστάσεων 

στην επιστημονική κοινότητα προβάλλεται ανεκτίμητη, γι’ αυτό υπάρχει εξίσου μεγάλο 

ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητών για να κατανοήσουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές. 

Οι γραφικές παραστάσεις μπορούν να συνοψίζουν πληθώρα πληροφοριών, να 

συνδέουν έννοιες μεταξύ τους και μπορεί κανείς μέσα από αυτές να καταλήξει σε 

εξισώσεις και σχέσεις που συνδέουν μεταβλητές ποσότητες. Οι Brasell και Rowe 

(1993) υπογραμμίζουν ότι οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν μέσο επικοινωνίας 

επιστημονικών δεδομένων και εννοιών. Ωστόσο, η ερμηνεία τους αποτελεί μια 

δύσκολη και περίπλοκη δραστηριότητα.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές πιθανόν να μην οφείλονται εξ’ ολοκλήρου στην ανεπαρκή γνώση τους στα 

μαθηματικά αλλά στην έλλειψη ικανότητας να συνδέσουν τις μαθηματικές τους 

γνώσεις με τις φυσικές έννοιες που διδάσκονται. 
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Οι Brasell και Rowe (1993) στην έρευνα τους σχετικά με τις ικανότητες των μαθητών 

στις γραφικές παραστάσεις οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές δεν 

διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να χειριστούν με ευκολία προβλήματα που 

συνδέονται με γραφικές παραστάσεις. Ακόμα, σκεπτόμενοι, ότι οι μαθητές αυτοί ήταν 

έτοιμοι να αποφοιτήσουν και να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο εξέφρασαν το 

προβληματισμό τους ότι οι μαθητές αυτοί πιθανόν να αποτύχουν στην εκμάθηση 

καινούριων εννοιών καθώς οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο έχουν ως δεδομένο ότι οι 

φοιτητές τους έχουν ήδη αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για το χειρισμό των 

γραφικών παραστάσεων. 

Οι δύο πιο πάνω δυσκολίες που αναφέρθηκαν, η κινηματική και οι γραφικές 

παραστάσεις συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μέσα σε μια γραφική 

παράσταση μπορεί να προβληθεί η μεταβολή της θέσης, της ταχύτητας ή της 

επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο και μέσα από την κάθε μια από αυτές να 

εξαγάγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την κίνηση ενός σώματος. Οι μαθητές 

τείνουν να απομνημονεύουν τους τύπους που συνδέουν τη θέση, τη ταχύτητα και την 

επιτάχυνση χωρίς να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και 

πώς εξάγονται γραφικά οι σχέσεις μεταξύ τους.   

Σημαντικότητα της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα θεωρείται σημαντική για τον λόγο ότι δεν έχουν ευρεθεί τέτοιου 

είδους έρευνες με δεδομένα μαθητών από Κυπριακές σχολικές μονάδες και φοιτητών 

που φοιτούν σε Κυπριακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.  

Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξεταστεί η ικανότητα μαθητών και  προπτυχιακών 

φοιτητών στο να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο 

της κινηματικής και απεικονίζουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κινείται ένα 
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σώμα. Το κεφάλαιο που αφορά τις κινήσεις το έχουν διδαχθεί στη Α’ Λυκείου. 

Επομένως, απώτερος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει εάν οι 

μαθητές και οι φοιτητές έχουν αποσαφηνίσει τις έννοιες που σχετίζονται με το 

κεφάλαιο της κινηματικής, εάν έχουν κατανοήσει το πώς αναπαρίστανται γραφικά και 

τι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν και να υπολογιστούν από τις γραφικές 

παραστάσεις. Επίσης, η έρευνα αποσκοπεί και στον εντοπισμό εναλλακτικών 

αντιλήψεων σχετικά με τη κίνηση των σωμάτων.     

Θεωρητικό Υπόβαθρο  

Για την περιγραφή της κίνησης ενός σώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις 

διαφορετικοί τύποι γραφικών παραστάσεων. Τα γραφήματα αυτά είναι τα εξής: θέση 

σε συνάρτηση με τον χρόνου (x= f(t)), ταχύτητα σε συνάρτηση με τον χρόνο (u= f(t)) 

και επιτάχυνση σε συνάρτηση με τον χρόνο (α= f(t)). Έχοντας μια από τις 

προαναφερθείσες γραφικές παραστάσεις μπορεί κανείς να κατασκευάσει τις άλλες 

δύο.  

Θέση σε συνάρτηση με τον χρόνο: 

 
Σχήμα 1: Kλίση γραφικής παράστασης θέσης- χρόνου 
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Η κλίση της ευθείας που σχηματίζεται στη γραφική παράσταση x= f(t) ισούται με το 

πηλίκο της μετατόπισης προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το πηλίκο αυτό ισούται 

με τη ταχύτητα που έχει το σώμα η οποία είναι σταθερή. 

𝛫𝜆ί𝜎𝜂 =  
𝛥𝑥

𝛥𝑡
= 𝑣 

Παρατηρώντας την κλίση της ευθείας από την γραφική παράσταση x= f(t) και χωρίς 

οποιοδήποτε υπολογισμό μπορεί κανείς να εξάγει πληροφορίες για το εάν η το σώμα 

κινείται πιο γρήγορα, πιο αργά, αν είναι ακίνητο ή αν έχει αρνητική ταχύτητα. Όσο πιο 

απότομη είναι η κλίση τόσο πιο γρήγορα κινείται το σώμα. Εάν η ευθεία είναι οριζόντια, 

παράλληλη δηλαδή με τον άξονα του χρόνου, η ταχύτητα είναι μηδενική καθώς το 

σώμα μένει στην ίδια θέση. Τέλος αν η κλίση είναι αρνητική τότε το σώμα κινείται με 

αρνητική ταχύτητα. 

Εάν η γραφική παράσταση x= f(t) δεν σχηματίζει ευθεία τότε συμπεραίνουμε ότι το 

σώμα κινείται με ταχύτητα η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο.  

Επομένως έχοντας ως δεδομένη την γραφική παράσταση x= f(t) μπορεί να 

κατασκευαστεί από τον υπολογισμό της κλίσης η γραφική παράσταση v= f(t), η οποία 

θα αντιστοιχεί στην ίδια υπό μελέτη κίνηση.   

Ταχύτητα σε συνάρτηση με τον χρόνο: 
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Σχήμα 2: Εμβαδόν γραφικής παράστασης ταχύτητας- χρόνου 
 

Στην πιο πάνω γραφική παράσταση η ταχύτητα παραμένει σταθερή επομένως η 

κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή. Το εμβαδό που περικλείεται ανάμεσα 

στην ευθεία και τον οριζόντιο άξονα του χρόνου, ισούται με τη μετατόπιση του 

σώματος σε χρονικό διάστημα Δt.  

𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό =  𝑣𝛥𝑡 = 𝛥𝑥 

Εάν η ευθεία γραμμή σχηματίζεται κάτω από τον άξονα του χρόνου τότε το εμβαδό 

της αντίστοιχης επιφάνειας είναι αρνητικό, που σημαίνει ότι η μετατόπιση του σώματος 

είναι αρνητική. 

 
Σχήμα 3: Εμβαδόν γραφικής παράστασης ταχύτητας- χρόνου 
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Όταν το σώμα κινείται ομαλά επιταχυνόμενα, όπως φαίνεται στη πιο πάνω γραφική 

παράσταση, το εμβαδό και πάλι που περικλείεται ανάμεσα στην ευθεία και τον 

οριζόντιο άξονα του χρόνου, ισούται με τη μετατόπιση του σώματος σε χρονικό 

διάστημα Δt. 

𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό =
1

2
𝛥𝑣𝛥𝑡 =

1

2
(𝛥𝛼𝛥𝑡)(𝛥𝑡) =

1

2
𝛥𝑎𝛥𝑡2 = 𝛥𝑥 

 
Σχήμα 4: Κλίση γραφικής παράστασης ταχύτητας- χρόνου 

 

Επίσης, η κλίση της ανωτέρω γραφική παράστασης ισούται με το πηλίκο της 

μεταβολής της ταχύτητας προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το πηλίκο αυτό 

ισούται με την επιτάχυνση που έχει το σώμα. 

𝛫𝜆ί𝜎𝜂 =  
𝛥𝑣

𝛥𝑡
= 𝑎 

Όταν η κλίση της γραφικής παράστασης v= f(t) είναι θετική τότε το σώμα έχει θετική 

επιτάχυνση, ενώ η αρνητική κλίση αντιστοιχεί σε αρνητική επιτάχυνση. Όσο πιο 

μεγάλη είναι η τιμή της κλίσης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή της επιτάχυνσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, εάν η κλίση της είναι μηδενική, οριζόντια ευθεία, τότε το σώμα 

έχει μηδενική επιτάχυνση και κινείται ευθύγραμμα ομαλά. 
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Δοθείσας της γραφικής παράστασης v= f(t) μπορεί να υπολογιστεί το εμβαδό και η 

κλίση της και να κατασκευαστούν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις x= f(t) και α= 

f(t).   

 Επιτάχυνση σε συνάρτηση με το χρόνο: 

 
Σχήμα 5: Εμβαδόν γραφικής παράστασης επιτάχυνσης- χρόνου 

 

Το εμβαδό που περικλείεται ανάμεσα στην ευθεία και τον οριζόντιο άξονα του χρόνου, 

ισούται με τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος σε χρονικό διάστημα Δt.  

𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό =  𝛥𝛼𝛥𝑡 = (𝛥𝑣/𝛥𝑡)𝛥𝑡 = 𝛥𝑣 

Άρα, βασιζόμενοι στην γραφική παράσταση α= f(t), είναι δυνατό να κατασκευαστεί από 

τον υπολογισμό του εμβαδού που σχηματίζεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση v= 

f(t).  

Έχοντας λοιπόν τις πιο πάνω πληροφορίες, μπορούμε να συνοψίσουμε σε ένα 

διάγραμμα τι λαμβάνεται από κάθε γραφική παράσταση της κινηματικής  
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Σχήμα 6: Σχέσεις μεταξύ των γραφικών παραστάσεων της κινηματικής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Εναλλακτικές Αντιλήψεις 

“Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι το τι γνωρίζει 

ήδη ο μαθητής. Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον σύμφωνα με αυτό”. Αυτά τα λόγια 

ειπώθηκαν από τον Ausubel (1968) και τονίζουν την σημασία που διαδραματίζουν οι 

απόψεις των μαθητών σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία. 

Τα παιδιά πριν ακόμη φοιτήσουν στο σχολείο, αρχίζουν να παρατηρούν τον κόσμο 

που τους περιβάλλει και αυτόματα ξεκινούν να διαμορφώνουν απόψεις και ιδέες για 

διάφορα φυσικά φαινόμενα. Στην προσπάθειά τους λοιπόν, να αντιληφθούν τη δομή 

και τη λειτουργία του κόσμου τους, κατασκευάζουν τα δικά τους νοητικά μοντέλα, τα 

οποία έχουν ως κύρια βάση τους τη διαισθητική κατανόηση των φαινομένων (Brewer, 

1987). Παράλληλα, τα παιδιά ως άτομα και ως κοινωνικά όντα, στη καθημερινότητα 

τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οικοδομώντας ένα ευρύ φάσμα ιδεών για να 

ερμηνεύσουν ό,τι υποπίπτει στην αντίληψη τους.  

Τα παιδιά επίσης, πιο συχνά έρχονται σε επαφή με μεγαλύτερα άτομα, 

διαμορφώνοντας έτσι τις ιδέες τους με βάση τις αντιλήψεις των μεγάλων. Εξίσου 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η χρήση της γλώσσας από τους μεγάλους, η οποία 

συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των εναλλακτικών τους ιδεών. Η γλώσσα ως 

εργαλείο σκέψης και διαμεσολάβησης εννοιών και νοημάτων, δίνει νοήματα στις 

καθημερινές εκφράσεις (Gilbert, Osborne & Fensham,1982)   χωρίς πολλές φορές να 

συνάδουν με τις ορθές επιστημονικές εξηγήσεις. 

Με βάση τους παράγοντες αυτούς τα παιδιά ομαδοποιούν τις γνώσεις που τυγχάνει 

να λάβουν καθημερινά και συγκροτούν τα δικά τους ερμηνευτικά πρότυπα. Οι απόψεις 

τους αυτές καλούνται συνήθως ως εναλλακτικές ιδέες, παρανοήσεις, προϋπάρχουσες 
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ιδέες, αυθόρμητες αντιλήψεις, διαισθητικές ιδέες, νοητικά μοντέλα ή ακόμη 

αναφέρονται πως αποτελούν την επιστήμη των παιδιών. 

Σύμφωνα με τον Κόκκοτα (2002), οι εναλλακτικές αυτές ιδέες δεν είναι παρανοήσεις 

από αποτέλεσμα λανθασμένης πληροφόρησης αλλά δημιουργία των αντιληπτικών 

μηχανισμών του παιδιού, που έχει ως βάση την άμεση εμπειρία από το φυσικό αλλά 

και το κοινωνικό περιβάλλον καθώς το παιδί υπάρχει και αλληλεπιδρά μέσα σ’ αυτά 

με άλλα άτομα οικοδομώντας ταυτόχρονα μέσα από αυτήν την διαδικασία την 

προσωπική του γνώση (Driver & Oldham, 1986) για τα φαινόμενα και τον κόσμο.    

Οι ιδέες αυτές για τα φυσικά φαινόμενα του κόσμου καθίστανται συχνά τόσο 

εδραιωμένες με αποτέλεσμα ακόμη και μετά την διδασκαλία τους από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα να μην αλλοιώνονται.  Από έρευνα των Gilbert, Watts και Osborne (1982) 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μαθητές οικοδομούν δύο παράλληλες αντιλήψεις, μια 

στα πλαίσια του σχολείου και μια για τον κόσμο έξω. Οι μαθητές, εν ολίγοις, 

εφαρμόζουν τις ιδέες που αποκτούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης 

πιθανότατα για να αποκτήσουν μόνο ένα καλό βαθμό στις εξετάσεις. Από εκεί και 

πέρα, επιστρέφουν στις εναλλακτικές τους αντιλήψεις  και ερμηνεύουν φαινόμενα με 

τον μοναδικό τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται. 

Αναντίρρητα, η παρουσία των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών προσδίδει 

αναπόφευκτα επιπλέον εμπόδιο στη προσπάθεια του να ενσωματώσει τη σωστή 

γνώση σε αυτό που ήδη γνωρίζει. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου σε κάθε 

προσπάθεια για τροποποίηση των λανθασμένων αντιλήψεων, οι μαθητές 

εμφανίζονται ιδιαίτερα απρόθυμοι  να τις εγκαταλείψουν και να υιοθετήσουν 

καινούργιες, οι οποίες να είναι συνεπείς με την επιστημονική ‘πραγματικότητα’ (Driver 

κ.ά, 1994). 
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Ο Herbert Butterfield στο βιβλίο του ‘The origins of modern science: 1300-1800’ 

αναφέρει: «Από όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και ξεπέρασε η ανθρώπινη 

σκέψη τα τελευταία χίλια πεντακόσια χρόνια, μια υπήρξε εκπληκτική ως προς τα 

χαρακτηριστικά της και ως προς την ευρύτητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

από αυτή: Στο πρόβλημα της κίνησης». Τα παιδιά από μικρή ηλικία αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της κίνησης και να σχηματίζουν τις δικές τους αντιλήψεις. 

Όταν αρχίζει η διδασκαλία των εννοιών της κίνησης οι μαθητές δυσκολεύονται να 

διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης καθώς 

τα αντιλαμβάνονται απλά ως κίνηση. 

Μια από τις πιο κοινές και πιο εδραιωμένες αντιλήψεις εντοπίζεται στη σύγχυση των 

εννοιών της θέσης και της ταχύτητας. Πιο συγκεκριμένα, η παρανόηση εντοπίζεται 

στην υποστήριξη ότι δύο σώματα έχουν την ίδια ταχύτητα όταν σε κάποια χρονική 

στιγμή βρίσκονται στην ίδια θέση. Σε έρευνα του Knight (2006) ζητήθηκε από φοιτητές 

που παρακολουθούσαν μάθημα Εισαγωγικής Φυσικής να υποδείξουν σε ποιες θέσεις 

δύο σφαίρες θα είχαν την ίδια ταχύτητα. Η μια σφαίρα κυλούσε κατά μήκος μια 

κεκλιμένης επιφάνειας ενώ η άλλη βρισκόταν σε οριζόντια κίνηση με σταθερή 

ταχύτητα. Το 50% των απαντήσεων υποστήριξαν ότι οι δύο σφαίρες έχουν ίδια 

ταχύτητα τη στιγμή  που η μια σφαίρα προσπερνούσε την άλλη. Νωρίτερα, οι 

ερευνητές Trowbridge και McDermott (1980) διεξήγαγαν την ερεύνα τους με σκοπό 

τον εντοπισμό των εναλλακτικών αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά με την έννοια της 

ταχύτητας. Οι πλείστοι φοιτητές έτειναν να μπερδεύουν την έννοια της μετατόπισης με 

την έννοια της ταχύτητας. Μετά από την διεξαγωγή διδακτικής παρέμβασης περίπου 

70% των φοιτητών κατάφερε να απαντήσει ορθά στις σχετικές ερωτήσεις, 

αποσαφηνίζοντας έτσι τις δύο προαναφερθείσες έννοιες. Σε παρόμοια αποτελέσματα 
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για την αντίληψη ότι ίδια θέση σημαίνει ίδια ταχύτητα κατέληξαν στην ερευνά τους οι 

Halloun και Hestenes (1985α) και οι McDermott, Rosenquist και Van Zee  (1987). 

Το 2010, οι Καράογλου, Κώτσης και Ρίζος μελέτησαν τις εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών Α’ Λυκείου για την έννοια της κίνησης. Η ερευνητική τους εργασία έγινε μέσω 

ενός ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε στους μαθητές ένα μήνα μετά την 

ολοκλήρωση των σχετικών εδαφίων από το σχολικό εγχειρίδιο και αφού είχαν 

ενημερωθεί προηγουμένως για την δοκιμασία αυτή. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν μεγάλη 

δυσκολία με τη διάκριση και τη διαχείριση των εννοιών της θέσης, της ταχύτητας και 

της επιτάχυνσης. Σημαντικό εύρημα στα αποτελέσματα τους ήταν το γεγονός ότι δύο 

στους τρεις μαθητές υποστήριζαν ακόμη την εναλλακτική ιδέα ότι δύο σώματα 

κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση σε δεδομένο αδρανειακό σύστημα αναφοράς και 

βρίσκονται την ίδια χρονική στιγμή στην ίδια θέση θα έχουν και την ίδια ταχύτητα. 

Ωστόσο, ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα να ευρίσκεται στο ότι το 80% των 

μαθητών αυτών δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν την έννοια 

της επιτάχυνσης. 

Η έννοια της επιτάχυνσης προσεγγίζεται ακόμη πιο δύσκολα σε σχέση με τις άλλες 

δύο έννοιες, της θέσης και της ταχύτητας. Σε δεύτερη έρευνα των Trowbridge και 

McDermott (1981) όπου εξέταζαν τις εναλλακτικές αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά 

με την έννοια της επιτάχυνσης αποδείχθηκε το συμπέρασμα ότι οι φοιτητές εμμένουν 

σε αυτές ακόμη και μετά την διδακτική παρέμβαση.   

Οι Καράογλου και Κώτσης (2013) επισημαίνουν ότι οι μαθητές της Α’ Λυκείου 

επικεντρώνονται στο να λύνουν ποσοτικά προβλήματα φυσικής με αποτέλεσμα να 

δίνουν βαρύτητα μόνο στην αναζήτηση κάποιας κατάλληλης μαθηματικής εξίσωσης 

που θα τους βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Αυτό έχει δυσμενή αντίκτυπο 
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στις αρχές και στους νόμους να αποκτούν δευτερεύουσα θεωρητική σημασία και οι 

εναλλακτικές ιδέες να θεμελιώνονται ισχυρότερα. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε κανείς να τονίσει πόσο καθοριστική είναι η παρέμβαση 

των δασκάλων και των καθηγητών για την πλήρη κατανόηση των φαινομένων από 

τους μαθητές και για την αποδυνάμωση των εναλλακτικών τους ιδεών. Για την 

υλοποίηση μιας παραγωγικής εκπαιδευτικής διδασκαλίας θα πρέπει ο εκπαιδευτικός 

να γνωρίζει τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, ούτως ώστε να μπορεί να 

μετασχηματίζει το περιεχόμενο διδασκαλίας με τρόπο, ο οποίος να είναι εύκολα 

κατανοητός από τους μαθητές.   

«Ανάμεσα στους κυριότερους λόγους που οδηγούν τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών σε ανεπιτυχή αποτελέσματα είναι η αποτυχία των δασκάλων να 

αναγνωρίσουν και να λάβουν υπόψη τις αρχικές ιδέες των παιδιών για φυσικά και 

βιολογικά φαινόμενα» (Osborne και Freyberg, 1985). Όταν οι προϋπάρχουσες ιδέες 

αναγνωρίζονται και ειδικές στρατηγικές υιοθετούνται, η επιτυχία είναι δεδομένη 

Cosgrove, Osborne και Carr, 1983∙ Ramadas και Driver, 1989∙ cited in Osborne & 

Black, 1993)» (Segal & Cosgrove, 1993: 276). 

Δυσκολίες στη χρήση Γραφικών Παραστάσεων της Κινηματικής  

Αν και οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της 

επιστήμης, οι μαθητές δυστυχώς, αλλά και οι φοιτητές αντιμετωπίζουν αρκετές 

δυσκολίες όσον αφορά τη χρήση τους στο κεφάλαιο της κινηματικής. Οι πιο 

συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, εντοπίζονται στη σύγχυση της κλίσης 

με το μέγιστο ύψος, στην κατανόηση τι χαρακτηριστικό της κίνησης υπολογίζεται από 

την κλίση και τι υπολογίζεται από το εμβαδό που σχηματίζει η ευθεία ή η καμπύλη της 

γραφικής παράστασης με τον οριζόντιο άξονα του χρόνου, στην αντιμετώπιση της 

γραφικής παράστασης ως μια εικόνα, στη κατασκευή μιας γραφικής παράστασης, στη 
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σχέση των γραφικών παραστάσεων της κίνησης που έχουν διαφορετικές μεταβλητές 

στον κατακόρυφο άξονα. 

Μια από τις πιο κοινές παρανοήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι η σύγχυση 

μεταξύ της κλίσης και του μέγιστου ύψους (Brasell, 1987∙ Mokros & Tinker, 1987). Η 

κλίση και το μέγιστο ύψος της γραφικής παράστασης υποδηλώνουν δύο σημαντικά 

στοιχεία για την κίνηση ενός σώματος γι’ αυτό η κατανόηση τους καθίσταται 

εξαιρετικής σημασίας. Για παράδειγμα, έχοντας την γραφική παράσταση της 

ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν πως η 

κλίση της γραφικής παράστασης προσδιορίζει την επιτάχυνση του σώματος ενώ το 

μέγιστο ύψος της ευθείας δίνει την μέγιστη ταχύτητα. 

Οι McDermott, Rosenquist and Van Zee (1987) μελέτησαν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο να συνδέουν τις γραφικές παραστάσεις με τη φυσική 

μέσα από παραδείγματα του κεφαλαίου της κινηματικής. Μετά από έρευνα αρκετών 

χρόνων και λαμβάνοντας δείγμα εκατοντάδων φοιτητών, οι οποίοι συμμετείχαν σε 

εργαστήρια φυσικής, κατηγοριοποίησαν τις δυσκολίες που εντόπισαν σε δύο βασικές 

ενότητες: στις δυσκολίες σύνδεσης γραφικών παραστάσεων με φυσικές έννοιες και 

στις δυσκολίες σύνδεσης γραφικών παραστάσεων με τον πραγματικό κόσμο. Για κάθε 

μια από αυτές τις κατηγορίες εντοπίστηκαν συγκεκριμένες δυσκολίες οι οποίες 

επισυνάπτονται πιο κάτω: 

Δυσκολίες σύνδεσης γραφικών παραστάσεων με φυσικές έννοιες: 

 Διάκριση ανάμεσα στη κλίση και στο μέγιστο ύψος της γραφικής παράστασης  

 Ερμηνεία των μεταβολών στο ύψους και αλλαγών στην κλίση 

 Συσχέτιση μιας γραφικής παράστασης με άλλη 
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 Αντιστοιχία λεκτικών πληροφοριών με συναφή χαρακτηριστικά από την 

γραφική παράσταση 

 Ερμηνεία του εμβαδού της περιοχής κάτω από μια γραφική παράσταση 

Δυσκολίες σύνδεσης γραφικών παραστάσεων με το πραγματικό κόσμο: 

 Αναπαράσταση συνεχούς κίνησης με συνεχή γραμμή 

 Διαχωρισμός του σχήματος ενός γραφήματος από την τροχιά της κίνησης 

 Αναπαράσταση/ ερμηνεία της αρνητικής ταχύτητας σε μια γραφική παράσταση 

ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο 

 Κατανόηση σταθερής επιτάχυνσης σε μια γραφική παράσταση επιτάχυνσης σε 

συνάρτηση με τον χρόνο 

 Διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων γραφικών παραστάσεων που 

αναπαριστούν την ίδια κίνηση  

Οι Goldberg και Anderson (1989) επίσης, διεξήγαγαν έρευνα για αρκετά χρόνια σε 

φοιτητές τεσσάρων πανεπιστήμιων όπου ερευνούσαν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σχετικά με την αναπαράσταση αρνητικής ταχύτητας στις 

γραφικές παραστάσεις. Η ερεύνα τους συμπεριελάμβανε συνεντεύξεις και 

ερωτηματολόγια. Σ’ ένα μέρος των συνεντεύξεων οι φοιτητές καλούνταν να 

περιγράψουν την κίνηση ενός σώματος βλέποντας μια γραφική παράσταση ή να 

σχεδιάσουν μια γραφική παράσταση έχοντας την τροχιά που ακολουθεί ένα σώμα. Σε 

μια από αυτές τις συνεντεύξεις ειπώθηκε από ένα φοιτητή: ‘’Τι είναι η αρνητική 

ταχύτητα; Μπορώ να κατανοήσω την μηδενική και την θετική, ωστόσο η αρνητική 

ταχύτητα είναι μάλλον δύσκολο να σκεφτώ τι είναι. Μπορεί να κινείται το σώμα ή να 

είναι ακίνητο, και εάν έχει αρνητική ταχύτητα, τότε τι είναι αυτό;’’. Τα αποτελέσματα της 
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έρευνας, ανέδειξαν την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όταν η κίνηση ενός 

σώματος είναι προς την αρνητική κατεύθυνση καθώς οι πλείστοι φοιτητές τείνουν να 

δίνουν σημασία μόνο στη ποσοτική αύξηση της ταχύτητας και όχι στη κατεύθυνση της 

κίνησης ενώ επισήμαναν ότι οι φοιτητές πιστεύουν πως κάτι αρνητικό έχει την σημασία 

του “χάνω κάτι’’ ή έχω “μικρότερη ποσότητα’’. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα με τους McDermott, Rosenquist and Van Zee  (1987) 

κατέληξε και η μελέτη του Beichner (1994). Η ερεύνα του είχε ως στόχο να ελέγξει την 

ικανότητα των μαθητών στο να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις που συνδέονται με 

το κεφάλαιο της κινηματικής. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού αναπτύχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο  21 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (TUG-K) στο οποίο κλήθηκαν 

να απαντήσουν συνολικά 895 μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίου. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι δυσκολίες των μαθητών στις γραφικές 

παραστάσεις της κινηματικής κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι κατηγορίες από τον 

ερευνητή. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:  

Η γραφική παράσταση αποτελεί απλά μια εικόνα: 

Η γραφική παράσταση θεωρείται σαν μια φωτογραφία από την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται το σώμα. Δεν φαίνεται να είναι μια αφηρημένη μαθηματική αναπαράσταση, 

αλλά μια συγκεκριμένη επικάλυψη του γεγονότος της κίνησης. 

Σύγχυση κλίσης και μέγιστου ύψους της γραφικής παράστασης: 

Οι μαθητές συχνά διαβάζουν την μέγιστη τιμή της ευθείας ή της καμπύλης από τον 

άξονα της γραφικής παράστασης και αναθέτουν την τιμή αυτή απευθείας στην κλίση 

Σύγχυση στις μεταβλητές: 
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Οι μαθητές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. 

Συχνά θεωρούν πως η γραφική παράσταση για κάθε μια από αυτές τις μεταβλητές θα 

πρέπει να έχει την ίδια μορφή. 

Κλίση που δεν ξεκινά από την αρχή των αξόνων: 

Οι μαθητές καταφέρνουν να βρουν την κλίση μιας ευθείας όταν περνά από την αρχή 

των αξόνων. Ωστόσο, δυσκολεύονται στο να προσδιορίσουν την τιμή της κλίσης όταν 

δεν περνάει από το σημείο (0,0). 

Εμβαδό: 

Οι μαθητές δεν αναγνωρίζουν τη σημασία του εμβαδού που σχηματίζεται κάτω από 

την ευθεία ή την καμπύλη σε μια γραφική παράσταση. 

Εμβαδό/ κλίση/ ύψος: 

Οι μαθητές υπολογίζουν την κλίση μιας ευθείας για να βρουν το μέγεθος που τους 

ζητείται, ενώ η σωστή απάντηση θα έπρεπε να ληφθεί από τον υπολογισμό του 

εμβαδού που περικλείεται  κάτω από την ευθεία.  

Ο Beichner επίσης, από την έρευνα του συνειδητοποίησε ότι οι μαθητές είναι σε θέση 

να ανακαλέσουν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της κινηματικής και να τις 

χρησιμοποιήσουν χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι η ποσότητα που υπολογίζουν 

είναι το εμβαδό που περικλείεται κάτω από την ευθεία της γραφικής παράστασης. Πιο 

συγκεκριμένα όταν οι μαθητές και οι φοιτητές είχαν τη γραφική παράσταση της 

ταχύτητας σε συνάρτηση τον χρόνο, για να υπολογίσουν την απόσταση που κάλυψε 

το κινητό σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούσαν τον τύπο, Δx= 

u∙Δt, χωρίς να μπορούν να εξάγουν την ίδια πληροφορία από το εμβαδό που 

σχηματίζεται μεταξύ της ευθείας και του άξονα του χρόνου. 
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Συχνά, οι μαθητές και οι φοιτητές δεν γνωρίζουν τι χρειάζεται να βρουν από μια 

γραφική παράσταση, δηλαδή να υπολογίσουν την κλίση ή το εμβαδό για να 

ερμηνεύσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα. Η διάκριση μεταξύ των δύο είναι 

απαραίτητη τόσο για την ερμηνεία της γραφικής όσο και για την μετάβαση σε άλλες 

γραφικές παραστάσεις που αναπαριστούν την ίδια κίνηση. Συγκεκριμένα, εάν τους 

έχει δοθεί η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, για να 

μπορέσουν να κατασκευάσουν την αντίστοιχη γραφική παράσταση επιτάχυνσης σε 

συνάρτηση με τον χρόνο θα πρέπει να υπολογίσουν την κλίση της γραφικής 

παράστασης που τους έχει δοθεί, ενώ για να κατασκευάσουν τη γραφική παράσταση 

της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο θα πρέπει να υπολογίσουν την απόσταση που 

διένυσε το σώμα από το εμβαδό που σχηματίζεται στη δοθείσα γραφική. 

Κάθε μια από τις πιο πάνω δυσκολίες που αναφέρθηκαν θα παρουσιαστούν 

ξεχωριστά και θα δοθούν παραδείγματα μέσα από παλιότερες έρευνες που 

προσδίδουν τις δυσκολίες των μαθητών και φοιτητών. 

Σύγχυση μεταξύ της κλίσης και του μέγιστου ύψους 

Οι ερευνητές (Barclay, 1986∙ Mokros & Tinker∙ 1987) έχουν παρατηρήσει ότι πολλοί 

μαθητές και φοιτητές σε μια ερώτηση που τους δίνεται απαντούν λανθασμένα ότι το 

μέγιστο ύψος δίνει τη σωστή απάντηση αντί να υπολογίσουν την κλίση της ευθείας και 

να απαντήσουν ορθά. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως. Σε πρόβλημα που δόθηκε στην 

έρευνα των McDermott, Rosenquist και Van Zee  (1987), οι φοιτητές έχοντας  την πιο 

κάτω γραφική παράσταση: 
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Σχήμα 7: Γραφική παράσταση θέσης- χρόνου από McDermott, Rosenquist και Van Zee  (1987) 

 

τους ζητήθηκε να απαντήσουν ποιο σώμα έχει την μεγαλύτερη ταχύτητα την χρονική 

στιγμή t = 2s. Για να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό το μόνο που χρειαζόταν ήταν να 

συγκρίνουν τις κλίσεις των δυο ευθειών και αφού η κλίση του σώματος Α είναι πιο 

απότομη από την κλίση του Β τεκμαίρεται ότι το Α έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση 

με το σώμα Β. Ωστόσο, πολλοί φοιτητές εσφαλμένα είχαν απαντήσει το αντίθετο 

καθώς θεώρησαν ότι επειδή το σώμα Β την χρονική στιγμή t = 2s φαίνεται να έχει 

μεγαλύτερη τιμή στο ύψος της ευθείας του σε σχέση με το Α. Με αυτό το συλλογισμό 

οδηγήθηκαν  σε λάθος συμπεράσματα. Ακόμη, όταν τους ερωτήθηκε εάν τα δύο 

σώματα έχουν σε κάποια χρονική στιγμή την ιδία ταχύτητα απάντησαν ότι τα δύο 

σώματα την χρονική στιγμή t = 4s έχουν την ίδια ταχύτητα αφού οι ευθείες τους 

συναντιόνται και έχουν την ίδια θέση, χωρίς και πάλι να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι 

κλίσεις τους, που αντιπροσωπεύουν την ταχύτητα, δεν είναι ποτέ ίδιες. Επομένως, οι 

φοιτητές πιθανόν να έχουν την τάση να επικεντρώνονται σε λάθος χαρακτηριστικά της 

γραφικής παράστασης ή και ακόμη είναι πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται την διαφορά 

μεταξύ της αλλαγής της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. 
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Συσχέτιση και μετατροπή των μεταβλητών από μια γραφική παράσταση σε 

άλλη 

Πολλοί μαθητές συχνά πιστεύουν πως η γραφική παράσταση θέση σε συνάρτηση με 

τον χρόνο που αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός σώματος θα είναι παρόμοια με την 

γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο (Brassel, 1987· 

Nemirovsky & Rubin 1992). Όταν τους ζητείται να κατασκευάσουν μια γραφική 

παράσταση ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο, έχοντας ως δεδομένο την γραφική 

παράσταση θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο, το αποτέλεσμα που παρουσιάζουν είναι 

μια γραφική παράσταση όμοια ή σχεδόν όμοια με εκείνη που τους έχει δοθεί. Το ίδιο 

συμβαίνει και όταν τους ζητηθεί η γραφική παράσταση επιτάχυνσης σε συνάρτηση με 

τον χρόνο έχοντας και πάλι ως δεδομένο την γραφική θέσης σε συνάρτηση τον χρόνο. 

Η αντίληψη αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν αποδέχονται ότι η 

ίδια κίνηση μπορεί να απεικονιστεί με γραφήματα διαφορετικών σχημάτων (Halloun & 

Hestenes, 1985) ή από το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τις γραφικές παραστάσεις σαν 

μεμονωμένες εικόνες. Στο ίδιο συμπέρασμα κατάληξε και ο Svec (1999), 

συμπληρώνοντας ότι η σύγχυση των γραφικών παραστάσεων αντανακλά τη σύγχυση 

μεταξύ των εννοιών. Η κατανόηση των γραφικών παραστάσεων x= f(t), u= f(t), α= f(t) 

σαν ανεξάρτητες γραφικές δεν αρκεί. Η σύνδεση μεταξύ τους είναι απαραίτητη και 

καθίσταται αναγκαία η ικανότητα από τους μαθητές να σχεδιάζουν μια γραφική 

παράσταση έχοντας ως δεδομένο μια άλλη. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, θα αρχίσουν 

να αναπτύσσουν έναν πιο ακριβή ορισμό για τις έννοιες και θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζουν όλα τα ερωτήματα γύρω από τις γραφικές παραστάσεις χωρίς καμία 

δυσκολία. Εάν για παράδειγμα, συνειδητοποιήσουν ότι η κλίση της γραφικής 

παράστασης x= f(t) αποτελεί το μέγιστο ύψος της γραφικής παράστασης u= f(t) και 
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όσο αυξάνεται η τιμή της κλίσης τόσο ποιο μεγάλο είναι και το αντίστοιχο ύψος της 

ταχύτητας. 

Ερμηνεία εμβαδού που σχηματίζεται σε μια γραφική παράσταση 

Μια άλλη δυσκολία που έχουν οι μαθητές και οι φοιτητές εντοπίζεται στην ικανότητα 

τους να προσδιορίζουν και να ερμηνεύουν το εμβαδό  που σχηματίζεται σε μια γραφική 

παράσταση μεταξύ της ευθείας ή της καμπύλης και του οριζόντιου άξονα, ο οποίος 

στην κινηματική αποτελείται από τον άξονα του χρόνου. Οι McDermott, Rosenquist 

και Van Zee (1987) επεσήμαναν ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση να συσχετίσουν το 

εμβαδό που σχηματίζεται σε μια γραφική παράσταση της μορφής u= f(t) με την 

απόσταση που διένυσε ένα σώμα σε κάποια χρονική στιγμή. Επίσης, δεν μπορούν να 

αντιληφθούν την διαφορά μεταξύ του εμβαδού που περικλείεται πάνω από τον άξονα 

του χρόνου με θετική ταχύτητα και κάτω από τον άξονα του χρόνου όπου η ταχύτητα 

είναι αρνητική (Goldberg & Anderson, 1989). Η διαφορά μεταξύ των δύο οφείλεται στο 

γεγονός ότι  εάν ένα σώμα κινείται προς τη θετική κατεύθυνση η μετατόπιση που 

καλύπτει είναι θετική ενώ όταν κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση με αρνητική 

ταχύτητα η μετατόπιση που διανύει είναι αρνητική καθώς έχει αντίθετη κατεύθυνση 

από προηγουμένως. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθούν τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων από δύο ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στην έρευνα του Beichner 

(1994) που σχετίζονται με την συγκεκριμένη δυσκολία. Στην πρώτη ερώτηση οι 

μαθητές καλούνταν να βρουν την απόσταση που θα διανύσει το σώμα στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ των t= 4s έως t= 8s. 
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Σχήμα 8: Eρώτηση 1, Beichner (1994) 

 

Ενώ στην δεύτερη ερώτηση καλούνταν να απαντήσουν ποια είναι η απόσταση που 

διανύει το σώμα στα τρία πρώτα λεπτά της κίνησης του. 

Σχήμα 9: Ερώτηση 2, Beichner (1994) 

 

Στην πρώτη ερώτηση το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν ίσο με 72% ενώ 

στη δεύτερη ερώτηση το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ήταν μόλις στο 28%. Η 

διαφορά αυτή οφείλεται όπως επισημάνθηκε και πιο πάνω στο γεγονός ότι οι φοιτητές 

απλά είχαν σκεφτεί το τύπο που συνδέει την ταχύτητα με την απόσταση, s=uΔt, τον 

εφάρμοσαν και στις δύο ερωτήσεις παίρνοντας μόνο στη πρώτη απάντηση την σωστή 

λύση καθώς έπρεπε και στις δύο περιπτώσεις απλά να υπολογίσουν το εμβαδό που 

περικλείεται κάτω από την γραφική παράσταση για το χρονικό διάστημα που ζητείται. 

Στη δεύτερη ερώτηση βρήκαν λάθος απάντηση καθώς χρησιμοποίησαν το λάθος τύπο 
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αφού δεν είχαν λάβει υπόψη ότι η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 

άρα το σώμα επιταχύνεται και η σωστή φόρμουλα δίνεται από τον τον τύπο x= x0+ 

u0t+ ½αt2. 

Η γραφική παράσταση αποτελεί απλά μια εικόνα της κίνησης 

Ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συχνά αποτελεί η θεώρηση των γραφικών 

παραστάσεων ως μια φωτογραφία της κίνησης του σώματος. Οι McDermott, 

Rosenquist and Van Zee  (1987) αναλύοντας τις δυσκολίες όσον αφορά τις γραφικές 

παραστάσεις υποστήριξαν ότι οι δυσκολίες αυτές αποτελούν άμεση συνέπεια της 

ανικανότητας να συνδέουν τις γραφικές αναπαραστάσεις με τις έννοιες που 

αντιπροσωπεύουν.  Ο Trumper, 1997 δήλωσε ότι οι συντελεστές που συμβάλλουν 

στις δυσκολίες των μαθητών πιθανόν να οφείλονται στην έλλειψη κατανόησης 

εννοιών, στη σύγχυση μεταξύ των εννοιών και στην τάση να σχεδιάζεται μια γραφική 

παράσταση  με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί απλά μια εικόνα. Ο Beichner (1994) 

επίσης, δηλώνει ότι το πιο κοινό λάθος που κάνουν οι μαθητές όταν εργάζονται με 

γραφικές παραστάσεις της κινηματικής ευρίσκεται στη θεώρηση ότι η γραφική 

παράσταση αποτελεί μια εικόνα από την κίνηση. Ένα παράδειγμα που 

αντιπροσωπεύει πλήρως αυτή την δυσκολία που έχουν οι μαθητές είναι το 

παράδειγμα ενός μοτοσικλετιστή σε ένα λόφο. Εάν ένας μοτοσικλετιστής αρχίζει να 

ανεβαίνει ένα λόφο μέχρι να φτάσει στο πιο ψηλό του σημείο και έπειτα φθάνοντας 

αρχίζει να επιστρέφει πίσω από την ίδια πλευρά, η γραφική παράσταση της θέσης σε 

συνάρτηση με τον χρόνο που αντιπροσωπεύει την κίνηση του θα έχει τη μορφή του 

σαν λόφου. Όπου ο μοτοσικλετιστής αρχίζει από την  αρχή των αξόνων και 

ανεβαίνοντας προς τα πάνω αυξάνει την απόσταση του  από την αρχική του θέση και 

η ταχύτητα του μειώνεται αφού φθάνοντας στη κορυφή σταματά (η κλίση μειώνεται). 

Καθώς επιστρέφει από την ίδια διαδρομή η απόσταση του μειώνεται και η ταχύτητα 
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του αυξάνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν όμως ο μοτοσικλετιστής κατέβει από 

το λόφο από την αντίθετη πλευρά δηλαδή κατεβαίνει από την άλλη πλευρά του λόφου 

τότε η γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση τον χρόνο θα έχει διαφορετική 

μορφή, όπου η απόστασή του από την αρχική του θέση αυξάνεται και η ταχύτητα του 

αυξάνει με θετική φορά. Εάν λοιπόν, ζητηθεί από τους μαθητές να κατασκευάσουν την 

γραφική παράσταση θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο για την κίνηση του 

μοτοσικλετιστή όταν περνά από την άλλη πλευρά του λόφου οι πλείστοι μαθητές θα 

απαντούσαν ότι η σωστή αναπαράσταση αντιπροσωπεύεται από την γραφική 

παράσταση που μοιάζει με λόφο. Αυτό δικαιολογείται στο γεγονός ότι η πρώτη 

γραφική παράσταση απεικονίζει στην ουσία την εικόνα του μοτοσικλετιστή όταν για 

παράδειγμα έχει βιντεοσκοπήσει κάποιος την πορεία του. 

Το ερωτηματολόγιο Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K) 

Το ερωτηματολόγιο Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K) 

αναπτύχθηκε από το Beichner (1994) και αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα 

εργαλεία πολλαπλών επιλογών για τον εντοπισμό παρερμηνειών που σχετίζονται με 

τις γραφικές παραστάσεις στο κεφάλαιο της κινηματικής.  

Ο Beichner αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα που κατέχουν οι γραφικές 

παραστάσεις και μελετώντας ότι πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές 

δυσκολεύονται με τη χρήση τους στη κινηματική οδηγήθηκε στη διαδικασία 

δημιουργίας ενός εργαλείου που θα αξιολογεί τις ικανότητες τους στην ερμηνεία 

γραφικών παραστάσεων της κινηματικής.  

Μέσα από την μελέτη εισαγωγικών βιβλίων φυσικής και από άτυπες συνεντεύξεις σε 

εκπαιδευτικούς κατέληξε στον έλεγχο 7 κατηγοριών. Οι ερωτήσεις που βασίστηκαν σε 

αυτές, δόθηκαν για να απαντηθούν σε πάνω από 350 μαθητές Λυκείου και 

προπτυχιακούς φοιτητές. Από τα αποτελέσματα μερικές ερωτήσεις αναθεωρήθηκαν 
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και δημιουργήθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο με 21 συνολικές ερωτήσεις (έκδοση 2.6), 

το οποίο δόθηκε σε 524 μαθητές Λυκείου και προπτυχιακούς φοιτητές. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα και η αξιοπιστία 

του που προκύπτει από τον συντελεστή KR-20 βρέθηκε ίση με 0.83.  

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 51 

2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 40 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 49 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
23 

5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

38 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 39 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

43 

 Πίνακας 1: Αποτελέσματα Έρευνας Beichner (1994)         

Ο ίδιος ο Beichner με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του τροποποίησε σε άλλες 

τρεις εκδόσεις το ερωτηματολόγιο του: 3.0, 3.1 και 3.4. Στη συνέχεια, οι Ζavala, Santa 

Tejeda, Barniol και Beichner κυκλοφόρησαν το 2017 την έκδοση 4.0, η οποία 

κυκλοφόρησε το 2017. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις με σημαντικές 

αλλαγές σε σχέση με το αρχικό και με συντελεστή αξιοπιστίας ίσο με 0.88.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συμμετέχοντες 

Για τη διερεύνηση του σκοπού της παρούσας έρευνας συμμετείχαν συνολικά 244 

μαθητές και φοιτητές. Οι μαθητές στο σύνολο τους ήταν 77 και φοιτούν στη Β’ τάξη 

Λυκείου, έχοντας ως μαθήματα κατεύθυνσης τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Τα 

σχολεία που συμμετείχαν επιλέγηκαν τυχαία και ήταν το Λύκειο Ιδαλίου,  το Λύκειο 

Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και το Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος». Οι 167 

φοιτητές που συμμετείχαν, ήταν πρωτοετής φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

η επιλογή τους έγινε στα πλαίσια της υποχρεωτικής παρακολούθησης τους στο 

μάθημα της Εισαγωγικής Φυσικής. Το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό στα εξής 

τμήματα: Φυσικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ιατρικής. Στην έρευνα 

λοιπόν, ο υπό μελέτη πληθυσμός συμπεριλάμβανε και τα 4 τμήματα. Στον πιο κάτω 

πίνακα αναγράφεται ο αριθμός των συμμετεχόντων από κάθε σχολείο και από κάθε 

τμήμα.  

Σχολείο- Τμήμα 
Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

Λύκειο Ιδαλίου 28 

Λύκειο Αγίου Γεωργίου 19 

Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» 30 

Τμήμα Φυσικής 25 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών (ΦΥΣ.131) 64 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος (ΦΥΣ.134) 

49 

Τμήμα Ιατρικής 29 

Πίνακας 2: Αριθμός Συμμετεχόντων  
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Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

Κύπρου, οι μαθητές στη Α’ Λυκείου διδάσκονται στο μάθημα της Φυσικής το κεφάλαιο 

της κίνησης σε ευθεία γραμμή. Ουσιαστικά, στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές καλούνται 

για πρώτη φορά να εξαγάγουν πληροφορίες που αφορούν τις κινήσεις σωμάτων μέσα 

από γραφικές παραστάσεις.  

Από μαθηματική σκοπιά, οι μαθητές στη Α’ τάξη Γυμνασίου διδάχθηκαν την έννοια της 

συνάρτησης και τον τρόπο κατασκευής γραφικών παραστάσεων. Ακολούθως, στη Β’ 

τάξη Γυμνασίου μελέτησαν την ερμηνεία γραφικών παραστάσεων γραμμικών 

συναρτήσεων, τη σημασία των παραμέτρων της κλίσης και της τεταγμένης και επίσης, 

έχοντας τη κλίση διδάχθηκαν πως να αναπαριστούν γραφικά την αντίστοιχη ευθεία.  

Με τις γνώσεις τους αυτές περί γραφικών παραστάσεων, οι μαθητές στη Α’ Λυκείου 

θεωρείται ότι έχουν τις αναγκαίες ικανότητες και γνώσεις για να συνδέσουν τα όσα 

διδάχθηκαν στα μαθηματικά με έννοιες της φυσικής. Στο κεφάλαιο της κίνησης  σε 

ευθεία γραμμή, μελετούν τις έννοιες  της θέσης, μετατόπισης, ταχύτητας και 

επιτάχυνσης. Επίσης, διδάσκονται πώς συνδέονται οι σχέσεις αυτές και σύμφωνα με 

το βιβλίο που τους χορηγείται στη Α’ Λυκείου (Αρχοντής κ.ά, 2017) διδάσκονται και 

μελετούν εις βάθος τις γραφικές παραστάσεις της κινηματικής. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι στο βιβλίο αναγράφονται με πλήρες επεξηγηματικό τρόπο τι πληροφορίες 

αντλούνται από κάθε γραφική παράσταση. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι στα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

προσφέρονται υπεράριθμες θέσεις για τελειόφοιτους και απόφοιτους δημοσίων 

τεχνικών σχολών. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αναίρει ότι και στα 4 τμήματα που 

αξιολογήθηκαν οι φοιτητές έχουν το ίδιο υπόβαθρο όσον αφορά τη διδασκαλία που 

τους παρήχθηκε στο μάθημα της Φυσικής στο σχολείο.         
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Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε Διαγνωστικό 

Ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίστηκε στη τελευταία έκδοση Test of Understanding 

Graphs in Kinematics (TUG-Κ). Για να μπορέσει να δοθεί σε ελληνόφωνα σχολεία και 

πανεπιστήμια, το TUG-K μεταφράστηκε για τους σκοπούς της έρευνας από τον Φώτιο 

Πτωχό. Το Διαγνωστικό Δοκίμιο Κατανόησης Γραφικών Παραστάσεων στην 

Κινηματική αποτελείται από 26 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι μαθητές 

καλούνται να διαλέξουν τη σωστή απάντηση. Όλες οι ερωτήσεις είναι βασισμένες στις 

γραφικές παραστάσεις της κινηματικής και αποσκοπούν στο να εντοπισθούν τυχόν 

εσφαλμένες σκέψεις των μαθητών. 

Για τον λόγο ότι το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε, ήταν αναγκαίος ο υπολογισμός 

του δείκτη αξιοπιστίας. Με την βοήθεια του λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας και 

ανάλυσης SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) o δείκτης αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha υπολογίστηκε ίσος με 0.84. Το αποτέλεσμα αυτό προσδίδει μεγάλη 

αξιοπιστία στη μετάφραση και δομή του ερωτηματολογίου.   

Το ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνονται στις 26 ερωτήσεις που 

περιλαμβάνει και με το τι ζητείται από τους μαθητές και φοιτητές σε κάθε μια από 

αυτές, χωρίζεται σε εφτά κατηγορίες όπως είχε χωριστεί και το αρχικό ερωτηματολόγιο 

του Beichner (1994) με τις 21 ερωτήσεις. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

1. x= f(t) → u 

Δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο και οι μαθητές 

καλούνται να υπολογίσουν την ταχύτητα. 
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2. u= f(t) → α 

Δίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο και οι 

μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την επιτάχυνση. 

3. u= f(t) → x 

Δίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο και οι 

μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την απόσταση που διάνυσε το σώμα. 

4. α= f(t) → u 

Δίνεται η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο και οι 

μαθητές καλούνται να υπολογίσουν την μεταβολή της ταχύτητας. 

5. Γραφική παράσταση → γραφική παράσταση  

Δίνεται μια γραφική παράσταση από τις εξής x= f(t), u= f(t), α= f(t) η οποία 

αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός σώματος και ζητείται η επιλογή της αντίστοιχης 

γραφικής παράστασης με άλλο οριζόντιο άξονα. 

6. Γραφική παράσταση κινηματικής→ λεκτική περιγραφή κίνησης 

Δίνεται μια γραφική παράσταση από τις εξής x= f(t), u= f(t), α= f(t) η οποία 

αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός σώματος και ζητείται να επιλεγεί η σωστή περιγραφή 

που περιγράφει με λόγια την κίνηση. 

7. Λεκτική περιγραφή κίνησης → γραφική παράσταση κινηματικής  

Δίνεται η περιγραφή της κίνησης με λόγια και ζητείται η επιλογή της σωστής γραφικής 

παράστασης που αντιπροσωπεύει την κίνηση. 
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Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ερωτήσεων και ο 

αριθμός των ερωτήσεων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία. 

Δίνεται Ζητείται Ερώτηση 

Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 5, 13, 18 

Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 2, 6, 7 

Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 4,10 

Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
1, 16 

Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

11, 14, 15, 21 

Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Περιγραφή κίνησης 
3, 8, 17, 19, 

25 

Περιγραφή κίνησης 
Επιλογή γραφικής παράστασης 

κινηματικής 
9, 12, 20, 22, 

23, 24, 26 

Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση ερωτήσεων 
    

Πριν κατανεμηθεί το Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο στο υπό εξέταση δείγμα 

αναλύθηκε η κάθε μια ερώτηση ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, παρατίθεται η σωστή σκέψη 

και ο σωστός υπολογισμός που θα δώσει την ορθή απάντηση και σχολιάζονται οι 

πιθανές εσφαλμένες σκέψεις που θα τους οδηγήσουν στις λάθος απαντήσεις. Τα λάθη 

αυτά και οι σκέψεις  δίνονται με βάση των όσων ειπώθηκαν στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση.  
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Ερώτηση 1 

Τα γραφήματα επιτάχυνσης – χρόνου της κίνησης πέντε σωμάτων φαίνονται στα 

παρακάτω σχήματα. Οι άξονες έχουν την ίδια κλίμακα. Ποιο σώμα παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη μεταβολή στην ταχύτητά του κατά το χρονικό διάστημα της κίνησης;  

 

Κατηγορία 4  

Στη παρούσα ερώτηση από τα γραφήματα επιτάχυνσης σε συνάρτηση τον χρόνο για 

να υπολογιστεί η μεταβολή στη ταχύτητα θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι η μεταβολή 

της ταχύτητας ισούται με το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της ευθείας ή της 

καμπύλης και του άξονα του χρόνου. Επομένως, το μεγαλύτερο εμβαδό που 

σχηματίζεται ορίζει την μεγαλύτερη μεταβολή στη ταχύτητα. Στη προκειμένη 

περίπτωση η ορθή απάντηση είναι η (Α). Οι απαντήσεις (Β) και (Δ) μπορούν να 

δοθούν με τον λάθος συλλογισμό ότι η έκφραση μεγαλύτερη μεταβολή συνεπάγεται 

ότι δίνεται από την μεγαλύτερη αλλαγή στο ύψος και ότι η μεγαλύτερη μεταβολή της 

επιτάχυνσης δίνει και τη μεγαλύτερη μεταβολή στη ταχύτητα. Το ίδιο ισχύει και για την 

απάντηση (Ε), ότι δηλαδή υπάρχει μεγάλη μεταβολή αφού αρχικά αυξάνεται η 

επιτάχυνση και μετά μειώνεται επομένως η ταχύτητα θα αποκτήσει μεγαλύτερη 

μεταβολή.  
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Ερώτηση 2   

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου ενός σώματος. Πότε 

η επιτάχυνση του σώματος είναι περισσότερο 

αρνητική;  

(α) Στο διάστημα μεταξύ των στιγμών V και X.  

(β) Στο διάστημα μεταξύ των στιγμών T και V. 

(γ) Τη στιγμή V.  

(δ) Τη στιγμή X. 

(ε) Στο διάστημα μεταξύ των στιγμών X και Z. 

Κατηγορία 2 

Για να απαντηθεί η ερώτηση αυτή θα πρέπει αρχικά να γίνει η σκέψη ότι από την 

γραφική παράσταση ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο μπορεί να υπολογιστεί η 

επιτάχυνση μέσω του υπολογισμού της κλίσης. Αρνητική επιτάχυνση συνεπάγεται 

αρνητική κλίση. Στο γράφημα υπάρχουν δυο χρονικά διαστήματα στα οποία η 

επιτάχυνση είναι αρνητική, (Α) και (Ε). Η αμέσως επόμενη σκέψη για την επιλογή 

ανάμεσα στις δύο απαντήσεις θα πρέπει να εστιαστεί στο ότι το χρονικό διάστημα είναι 

ίδιο επομένως η πιο αρνητική επιτάχυνση αντιστοιχεί στο διάστημα όπου η ταχύτητα 

δέχθηκε τη μεγαλύτερη μεταβολή. Η σωστή απάντηση δίνεται από το (Ε). Εσφαλμένα 

μπορεί να δοθεί η απάντηση (Γ), αν θεωρεί κάποιος ότι η πιο αρνητική τιμή στη 

ταχύτητα αντιστοιχεί στην περισσότερο αρνητική επιτάχυνση. 
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Ερώτηση 3   

Tο διπλανό σχήμα αποτελεί το γράφημα θέσης - χρόνου της κίνησης ενός σώματος. 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την κίνηση 

του σώματος;  

(α) To σώμα κινείται με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση. 

(β) Το σώμα είναι ακίνητο.  

(γ) Το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομοιόμορφα. 

(δ) Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

(ε) Το σώμα κινείται με σταθερά αυξανόμενη επιτάχυνση. 

Κατηγορία 6 

Από την γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση τον χρόνο που δίνεται, η θέση 

αυξάνεται με σταθερό ρυθμό επομένως η ταχύτητα είναι σταθερή, απάντηση (Δ). Ως 

εναλλακτική ιδέα πιθανόν να είναι ότι καθώς η θέση αυξάνεται ομοιόμορφα 

συνεπάγεται ότι και η ταχύτητα του σώματος αυξάνει ομοιόμορφα, (Γ) ή ακόμη ότι 

καθώς το σώμα κινείται έχει και σταθερή επιτάχυνση. 

Ερώτηση 4 

Ένας ανελκυστήρας μάζας 1000kg κινείται από το ισόγειο στο 10ο όροφο ενός 

κτηρίου. H κίνησή του περιγράφεται από το διπλανό γράφημα ταχύτητας – χρόνου. 

Ποιό το διάστημα που κάλυψε τα πρώτα 3s της 

κίνησής του; 

(α) 0.75 m 

(β) 1.33 m 
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(γ) 4.0 m 

(δ) 6.0 m 

(ε) 12.0 m 

Κατηγορία 3 

Για να υπολογισθεί το διάστημα που κάλυψε το σώμα έχοντας την γραφική 

παράσταση ταχύτητας χρόνου θα πρέπει να υπολογισθεί το εμβαδό που περικλείεται 

από την ευθεία και τον άξονα του χρόνου για τα 3 δευτερόλεπτα που ζητείται. Το 

εμβαδό αυτό αντιστοιχεί σε τρίγωνο και σε διάστημα των 6.0 m, (Δ). Η απάντηση (Γ) 

πιθανόν να δοθεί εάν κάποιος θεωρήσει ότι όταν το σώμα έχει ταχύτητα 4 m/s τότε και 

η απόσταση που κάλυψε μέχρι εκείνη την ταχύτητα είναι 4.0 m. Η απάντηση (Ε) δίνεται 

λανθασμένα εάν κάποιος πάρει το τύπο που συνδέει την ταχύτητα με την μετατόπιση 

στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, χωρίς να λάβει υπόψη του ότι το σώμα μέχρι τα 4 s 

κινείται με σταθερή επιτάχυνση. Δηλαδή, να υπολογίσει ότι η απόσταση που καλύπτει 

λαμβάνεται από τον τύπο Δx= vΔt. Η (Α) και (Β) λαμβάνονται εάν παρθεί ο τύπος ως 

Δx= v/Δt και Δx= Δt/v, αντίστοιχα. 

Ερώτηση 5 

Το διπλανό σχήμα δείχνει το γράφημα θέσης – χρόνου για την κίνηση ενός σώματος. 

Η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t = 2s είναι:  

(α) 0.5 m/s. 

(β) 8.5 m/s 

(γ) 2.5 m/s 

(δ) 5.0 m/s 

(ε) 10.0 m/s 
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Κατηγορία 1 

Η ταχύτητα υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας που προκύπτει από την γραφική 

παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η κλίση της ευθείας αντιστοιχεί 

στην απάντηση (Γ). Η λανθασμένη απάντηση (Δ) μπορεί να δοθεί χρησιμοποιώντας 

το τύπο v=Δx/Δt χωρίς να υπολογίζεται ότι το σώμα έχει αρχική θέση δηλαδή να 

υπολογίζεται ως v=x/t. Η απάντηση (Ε) παρουσιάζει τη λάθος  σκέψη ότι όταν το σώμα 

βρίσκεται στη θέση των 10 m τότε η ταχύτητα του είναι 10 m/s. 

Ερώτηση 6 

To διπλανό σχήμα δίνει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου για ένα αυτοκίνητο μάζας 

1500kg. Ποια η επιτάχυνσή του τη στιγμή t = 90s; 

(α) -0.22 m/s2 

(β) -0.33 m/s2 

(γ) -1.0 m/s2 

(δ) -2.0 m/s2 

(ε) 20.  m/s2 

Κατηγορία 2 

Για να υπολογιστεί η επιτάχυνση του αυτοκινήτου στα 90 s θα πρέπει να υπολογιστεί 

η κλίση της ευθείας που σχηματίζεται από τα 60 s μέχρι τα 120 s και έχει αρχική 

ταχύτητα 30 m/s έως 10 m/s, η οποία προκύπτει αρνητική και δίνεται από την 

απάντηση (Β). Η απάντηση (Α) μπορεί να υπολογιστεί εσφαλμένα παίρνοντας απλά 

την χρονική στιγμή των 90 s και την αντίστοιχη ταχύτητα σε εκείνη τη χρονική στιγμή, 

20 m/s. Διαιρώντας την ταχύτητα αυτή προς το χρόνο βγαίνει η απάντηση (Α). . Η 
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απάντηση (Ε) παρουσιάζει τη λάθος  σκέψη ότι αφού το σώμα έχει ταχύτητα 20 m/s 

στα 90 s τότε έχει και η επιτάχυνσή του είναι 20 m/s2.  

Ερώτηση 7 

Το διπλανό γράφημα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί στην μονοδιάστατη κίνηση ενός 

σώματος.  Τη στιγμή t = 65s η στιγμιαία επιτάχυνση του 

σώματος ήταν περίπου:   

(α) 1.0 m/s2 

(β) 2.0 m/s2 

(γ) 0.46 m/s2 

(δ) 30 m/s2 

(ε) 34 m/s2  

Κατηγορία 2 

Η ερώτηση αυτή υπολογίζεται όπως και η ερώτηση 6. Για τον σωστό υπολογισμό της 

κλίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το χρονικό διάστημα μεταξύ 60 s - 70 s και  

αρχική ταχύτητα 25 m/s έως 35 m/s, η οποία δίνεται από την απάντηση (Α). Η 

απάντηση (Γ) μπορεί να υπολογιστεί λάθος παίρνοντας απλά την χρονική στιγμή των 

65 s και την αντίστοιχη ταχύτητα σε εκείνη τη χρονική στιγμή, 27.5 m/s. Διαιρώντας 

την ταχύτητα αυτή προς το χρόνο βγαίνει η απάντηση (Γ). 

Ερώτηση 8 

Το διπλανό σχήμα αναπαριστά τη κίνηση ενός σώματος. Ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις περιγράφει καλύτερα τη κίνηση του σώματος;  
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(α) Αρχικά το σώμα κινείται κατά μήκος μίας οριζόντιας επιφάνειας. Κατόπιν κινείται 

κατά μήκος μίας κυρτής επιφάνειας και τέλος 

σταματά.  

(β) Αρχικά το σώμα είναι ακίνητο. Κατόπιν 

αρχίζει να κινείται κατά μήκος μίας κυρτής επιφάνειας και τελικά σταματά.  

(γ) Αρχικά το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Κατόπιν η ταχύτητά του ελαττώνεται 

και σταματά.  

(δ) Αρχικά το σώμα δεν κινείται. Κατόπιν κινείται προς τα πίσω και σταματά. 

(ε) Το σώμα κινείται κατά μήκος μίας οριζόντιας επιφάνειας, συναντά μία κυρτή 

επιφάνεια και κινείται προς τα πίσω και κατόπιν συνεχίζει να κινείται σε οριζόντια 

επιφάνεια. 

Κατηγορία 6 

Στην ερώτηση αυτή οι απαντήσεις (Α) και (Ε) μπορεί να απαντηθούν από κάποιον εάν 

έχει την εναλλακτική αντίληψη ότι η γραφική παράσταση που δίνεται αντιπροσωπεύει 

την εικόνα της κίνησης. Η απάντηση (Γ) συνδέεται με το συλλογισμό ότι σταθερή θέση 

συνεπάγεται σταθερή ταχύτητα και ελάττωση της θέσης συνεπάγεται αντίστοιχα 

ελάττωση της ταχύτητας. Η απάντηση (Β), συμπεριλαμβάνει το πρώτο μέρος ορθά 

ενώ το δεύτερο μέρος απλά συνδέει την γραφική παράσταση με την εικόνα της 

κίνησης. Η ορθή απάντηση δίνεται από τη (Δ) και η ορθή σκέψη είναι αφού το σώμα 

αρχικά παραμένει στην ίδια θέση σημαίνει είναι ακίνητο και μετά η θέση του 

ελαττώνεται άρα κινείται προς τα αρνητικά, προς τα πίσω και τέλος σταματά να 

κινείται. 
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Ερώτηση 9 

Ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή και θετική επιτάχυνση για 10 

sec. Στη συνέχεια κινείται με σταθερή θετική ταχύτητα. Ποιο από τα παρακάτω 

γραφήματα αντιπροσωπεύει την κίνηση του σώματος; 

Κατηγορία 7 

Οι απαντήσεις (Α), (Β) και (Δ) πιθανόν να δοθούν εάν κάποιος δώσει σημασία μόνο 

στις λέξεις θετική και σταθερή και έτσι θα επιλέξει ένα από τα τρία όπου η θέση 

αυξάνεται και στη συνέχεια σταθεροποιείται. Η απάντηση (Γ) θα υποδείξει εάν ο 

μαθητής γνωρίζει ότι στην επιτάχυνση τα κοίλα είναι προς τα επάνω. Επομένως, ορθή 

απάντηση είναι η (Ε). 

Ερώτηση 10 

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου ενός σώματος. Πόση 

είναι η συνολική μετατόπιση του στα πέντε 

δευτερόλεπτα της κίνησης του;  

(α) 0 m 

(β) 20 m 

(γ) 15 m 

(δ) 5 m 

(ε) 30 m 
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Κατηγορία 3 

Από την ερώτηση αυτή θα γίνει αντιληπτό εάν οι μαθητές αναγνωρίζουν και 

υπολογίζουν ορθά ότι το εμβαδό που περικλείεται αντιστοιχεί στη μετατόπιση και εάν 

γνωρίζουν ότι το εμβαδό που περικλείεται κάτω από τον άξονα του χρόνου αντιστοιχεί 

σε αρνητική μετατόπιση. Από την γραφική παράσταση φαίνεται ότι το σώμα αρχικά 

ήταν ακίνητο και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα δεξιά για 2s και ακολούθως κινήθηκε 

προς τα πίσω με τον ίδιο τρόπο επιστρέφοντας στην αρχική του θέση. Άρα η 

μετατόπιση του είναι μηδέν, (Α). Η απάντηση (Γ) δίνεται αν υπολογιστούν ορθά τα δύο 

εμβαδά αλλά στο τέλος προστεθούν αντί να αφαιρεθούν. Το ίδιο και στη (Β) αλλά 

συνυπολογίζοντας ότι στο πρώτο δευτερόλεπτο διανύει απόσταση 5 m ή απάντηση 

αυτή μπορεί να δοθεί εάν εφαρμοσθεί ο τύπος της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης και 

προστεθούν οι δύο μετατοπίσεις. Στη (Δ), τα δύο εμβαδά αφαιρούνται αλλά 

υπολογίζεται πάλι ότι στο 1s διανύει 5 m.  

Ερώτηση 11 

Το γράφημα θέσης – χρόνου στα δεξιά αναπαριστά τα 5 πρώτα 

δευτερόλεπτα της κίνησης ενός σώματος.  

Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα ταχύτητας – χρόνου περιγράφει καλύτερα τη 

κίνηση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα των 5 δευτερολέπτων; 

Κατηγορία 5 

Έχοντας τη γραφική παράσταση θέσης σε συνάρτηση τον χρόνο μπορεί να 

υπολογιστεί η κλίση για τα τρία χρονικά διαστήματα και να κατασκευαστεί η γραφική 
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παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση τον χρόνο που αντιστοιχεί στην ίδια κίνηση 

του σώματος. Όσο πιο απότομη είναι κλίση συνεπάγεται ότι η ταχύτητα είναι 

μεγαλύτερη ενώ εάν η κλίση είναι αρνητική ταχύτητα του σώματος είναι αρνητική. 

Επομένως, αν συνυπολογιστούν όλα αυτά από τις απαντήσεις (Β), (Δ), (Ε) η σωστή 

απάντηση δίνεται από τη (Δ). Η απάντηση (Α) θα δηλώσει εάν υπάρχει η αντίληψη ότι 

η κίνηση ενός σώματος αντιπροσωπεύεται από ίδιες μορφές γραφικών παραστάσεων. 

Ερώτηση 12 

Σας δίνονται τα παρακάτω 5 γραφήματα. Προσέξτε ότι οι άξονες δεν είναι ίδιοι. 

Ποιο/ποια από τα γραφήματα αυτά αντιπροσωπεύουν κίνηση με σταθερή ταχύτητα; 

(α) Ι, ΙΙ και IV 

(β) Ι και ΙΙΙ  

(γ) ΙΙ και V 

(δ) μόνο το ΙV 

(ε) μόνο το V 

Κατηγορία 7 

Στη παρούσα ερώτηση θα αποδειχθεί εάν υπάρχει η προκατάληψη ότι εάν ένα σώμα 

έχει σταθερή ταχύτητα τότε θα έχει και σταθερή θέση και σταθερή επιτάχυνση. Θα 

αποδειχθεί ακόμη, εάν γνωρίζει κανείς ότι όταν το σώμα έχει σταθερή ταχύτητα τότε η 

θέση του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και η επιτάχυνση του είναι μηδενική. Η σωστή 

απάντηση δίνεται από το (Β). 
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Ερώτηση 13 

Το διπλανό σχήμα δείχνει το διάγραμμα θέσης – χρόνου ενός σώματος που εκτελεί 

ευθύγραμμη κίνηση. Ποια από τις επόμενες επιλογές αντιστοιχεί στην περίπτωση που 

το σώμα έχει την περισσότερο αρνητική ταχύτητα;  

(α) Από τη στιγμή P στην Q. 

(β) Τη στιγμή Ι. 

(γ) Από τη στιγμή Μ στην P.  

(δ) Από τη στιγμή G στην Ι. 

(ε) Τη στιγμή P. 

Κατηγορία 1 

Αρνητική ταχύτητα στην ευθύγραμμη κίνηση σημαίνει ότι η θέση μειώνεται με σταθερό 

ρυθμό (απαντήσεις (Α) και (Δ)) και η πιο αρνητική ταχύτητα δίνεται από την πιο 

απότομη αρνητική κλίση της γραφικής παράστασης θέσης σε συνάρτηση τον χρόνο, 

απάντηση (Α). Η απάντηση (Β) θα υποδείξει την αντίληψη ότι η πιο αρνητική θέση 

δίνει και την περισσότερο αρνητική ταχύτητα. 

Ερώτηση 14 

Το διπλανό γράφημα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί στη κίνηση σώματος σε χρονικό 

διάστημα 5s. 
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Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα επιτάχυνσης – χρόνου αντιστοιχεί στην 

παραπάνω κίνηση του σώματος στο ίδιο χρονικό διάστημα; 

   

Κατηγορία 5 

Η παρούσα ερώτηση εξετάζει όσα ειπώθηκαν στην ερώτηση 11. Με τη διαφορά ότι 

ελέγχει τη σύνδεση των εννοιών της ταχύτητας και της επιτάχυνσης.  

Ερώτηση 15 

Το διπλανό γράφημα αντιπροσωπεύει την επιτάχυνση ενός 

σώματος κατά την διάρκεια ενός διαστήματος 5s. Ποιο από τα 

επόμενα γραφήματα ταχύτητας – χρόνου αντιπροσωπεύει 

καλύτερα την κίνηση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα 

των 5s;  

 

 

Κατηγορία 5 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση θα υποδειχτεί εάν υπάρχει η αντίληψη ότι η μηδενική 

επιτάχυνση ισοδυναμεί με μηδενική ταχύτητα (απαντήσεις (Β) και (Γ)) και αν 

αντιλαμβάνονται ότι ο υπολογισμός του εμβαδού από την δοθείσα γραφική 

παράσταση παρέχει την πληροφορία ότι όσο πιο μεγάλο είναι τόσο πιο απότομη είναι 
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και η μεταβολή στην ταχύτητα (απαντήσεις (Α) και (Ε)). Η απάντηση (Δ) υποδεικνύει 

πλήρη σύγχυση μεταξύ των σχέσεων της επιτάχυνσης και της ταχύτητας καθώς 

δηλώνει ότι μηδενική επιτάχυνση συνδέεται με αύξηση της ταχύτητας και σταθερή 

επιτάχυνση συνδέεται με σταθερή ταχύτητα. Η ορθή απάντηση δίνεται από την (Α). 

Ερώτηση 16 

Η κίνηση ενός σώματος γίνεται σύμφωνα με το διπλανό γράφημα επιτάχυνσης – 

χρόνου. Η αλλαγή στην ταχύτητα του σώματος κατά τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα της 

κίνησης είναι:  

(α) 1.5 m/s 

(β) 0.67 m/s 

(γ) 2.0 m/s 

(δ) 3.0 m/s 

(ε) 6.0m/s 

Κατηγορία 4 

Η αλλαγή στη ταχύτητα του σώματος υπολογίζεται από το εμβαδό το οποίο 

σχηματίζεται στη γραφική παράσταση επιτάχυνσης σε συνάρτηση τον χρόνο για το 

χρονικό διάστημα που ζητείται, απάντηση (Δ). Η απάντηση (Ε) θα δοθεί εάν οι μαθητές 

πάρουν απλά τη σχέση που συνδέει τη ταχύτητα με την επιτάχυνση Δv= aΔt, 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη τιμή της επιτάχυνσης της χρονική στιγμή t= 3s, 

απάντηση (Ε). Ενώ η απάντηση (Β) δίνεται εάν παρθεί ο λανθασμένος τύπος Δv= a/Δt 

και η απάντηση (Γ) δηλώνει την λανθασμένη αντίληψη ότι η αλλαγή της ταχύτητας για 

ένα συγκεκριμένο διάστημα ισούται με την τιμή που έχει η επιτάχυνση. 
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Ερώτηση 17 

To διπλανό γράφημα δείχνει την ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται σε ευθεία 

γραμμή. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις περιγράφει την κίνηση του σώματος;  

(α) Το σώμα κινείται με ομοιόμορφα αυξανόμενη θέση. 

(β) Η θέση του σώματος είναι σταθερή. 

(γ) Το σώμα κινείται με ομοιόμορφα αυξανόμενη επιτάχυνση. 

(δ) Το σώμα κινείται με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση. 

(ε) Το σώμα κινείται με ομοιόμορφα αυξανόμενη ταχύτητα.  

Κατηγορία 6 

Στην ερώτηση αυτή ζητείται να αποδειχθεί εάν οι μαθητές γνωρίζουν τι συμβαίνει όταν 

η ταχύτητα είναι σταθερή, σχετικά με τις δύο άλλες έννοιες που χαρακτηρίζουν τη 

κίνηση: την επιτάχυνση (απαντήσεις (Α), (Β), (Γ), (Δ)) και τη θέση καθώς και αν 

αντιλαμβάνονται από τη μορφή της γραφικής ότι η ταχύτητα παραμένει σταθερή 

(απάντηση (Ε)). Η ορθή απάντηση είναι η (Α). 

Ερώτηση 18 

Με βάση το διπλανό γράφημα θέσης – χρόνου, η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t = 

3s είναι: 

(α) -3.3 m/s 

(β) -2.0 m/s. 

(γ) -0.67 m/s. 

(δ) –2.3 m/s.  

(ε) 7.0 m/s . 
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Κατηγορία 1 

Η ταχύτητα του σώματος δίνεται από τον υπολογισμό της κλίσης της ευθείας που 

προκύπτει από την γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο στο 

χρονικό διάστημα από 2- 5 sec. Η κλίση της ευθείας αντιστοιχεί στην απάντηση (Α). Η 

λανθασμένη απάντηση (Δ) μπορεί να δοθεί χρησιμοποιώντας το τύπο v=Δx/Δt χωρίς 

να υπολογίζεται ότι το σώμα έχει αρχική θέση δηλαδή να υπολογίζεται ως v=x/t όπου 

το x λαμβάνεται από την γραφική και αντιστοιχεί στη θέση που έχει το σώμα τη χρονική 

στιγμή t= 3s. Η απάντηση (Ε) παρουσιάζει τη λάθος  σκέψη ότι όταν το σώμα βρίσκεται 

στη θέση των 7 m τότε και η ταχύτητα του έχει τιμή ίση με 7 m/s. 

Ερώτηση 19 

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα θέσης – χρόνου για δύο σώματα Α και Β. 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;    

(α) To σώμα Β έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το σώμα Α 

σε όλο το χρονικό διάστημα μεταξύ t = 0s και t = 5s.  

(β) Τη χρονική στιγμή t = 5s, το σώμα Α έχει μεγαλύτερη 

ταχύτητα από το σώμα Β. 

(γ) Τη χρονική στιγμή t = 5s, η ταχύτητα του σώματος Α είναι ίση με την ταχύτητα του 

σώματος Β. 

(δ) Το σώμα Α έχει σταθερή ταχύτητα.  

(ε) Το σώμα Β επιταχύνεται. 

Κατηγορία 6 

Από τη δοσμένη γραφική παράσταση οι μαθητές πιθανόν να απαντήσουν το (Α) 

καθώς μέχρι τα 5 sec το σώμα Β είναι πιο μπροστά από το σώμα Β. Η ορθή απάντηση 
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(Β), υπολογίζεται από το γεγονός ότι στα 5 s η τιμή της κλίσης του σώματος Α είναι 

μεγαλύτερή σε σχέση με του σώματος Β. Η απάντηση (Γ) θα δείξει εάν επαληθεύεται 

η αντίληψη ότι όταν δύο σώματα βρίσκονται στην ίδια θέση τότε έχουν και την ίδια 

ταχύτητα. Οι απαντήσεις (Δ) και (Ε) υποδεικνύουν εάν οι μαθητές γνωρίζουν να 

συνδέουν τη μορφή της θέσης με τις έννοιες της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. 

Ερώτηση 20 

Θεωρήστε τα ακόλουθα γραφήματα, προσέχοντας τους διαφορετικούς άξονες:  

 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί σε κίνηση σώματος με ομοιόμορφα αυξανόμενη 

επιτάχυνση;  

(α) ΙΙ και ΙΙΙ. 

(β) IV και V.  

(γ) Μόνο το V. 

(δ) ΙΙ, ΙV και V. 

(ε) Mόνο το IV   

Κατηγορία 7 

Πρώτιστα η ερώτηση αυτή ελέγχει εάν γνωρίζουν πως απεικονίζεται η ομοιόμορφα 

αυξανόμενη επιτάχυνση και ακολούθως ελέγχει εάν μπορούν να συνδέσουν 

ομοιόμορφα αυξανόμενη επιτάχυνση με την μορφή που θα έχουν οι γραφικές 

παραστάσεις με μεταβλητές τη θέση και την ταχύτητα. Εάν για παράδειγμα θεωρούν 
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ότι όταν έχει ομοιόμορφα αυξανόμενη επιτάχυνση ένα σώμα τότε θα έχει ομοιόμορφα 

αυξανόμενη θέση ή ταχύτητα ή και τα δύο. 

Ερώτηση 21 

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου ενός 

σώματος για διάστημα 6s. Ποιο από τα επόμενα γραφήματα θέσης – 

χρόνου αντιπροσωπεύει την κίνηση του σώματος;  

 

Κατηγορία 5 

Η απάντηση (Γ) δηλώνει εάν υπάρχει η αντίληψη ότι η κίνηση ενός σώματος 

αντιπροσωπεύεται από ίδιες μορφές γραφικών παραστάσεων. Στην απάντηση (Ε) 

δίνεται ότι όταν το σώμα έχει μηδενική ταχύτητα τότε το σώμα βρίσκεται πάντα στη 

θέση όπου ορίστηκε το μηδενικό σημείο αναφοράς. Για τις απαντήσεις (Β) και (Δ) θα 

πρέπει να σκεφθούν ότι μεγάλη τιμή στη ταχύτητα αντιπροσωπεύεται από πιο 

απότομη κλίση στη γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση τον χρόνου. 

 Ερώτηση 22 

Θεωρήστε τα ακόλουθα γραφήματα (προσέξτε τους διαφορετικούς άξονες). 

Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί σε κίνηση του σώματος με σταθερή μη μηδενική 

επιτάχυνση;  
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(α) Ι, ΙΙ και IV. 

(β) Μόνο το V. 

(γ) ΙΙ και V. 

(δ) Μόνο το IV  

(ε) ΙΙΙ και V 

Κατηγορία 7 

Η απάντηση (Α) μπορεί να δοθεί καθώς οι τρεις γραφικές παραστάσεις έχουν την ίδια 

μορφή και πιστεύεται ότι η ίδια κίνηση αντιπροσωπεύεται από ίδια γραφήματα. Η (Ε) 

παρουσιάζει την αντίληψη ότι το σώμα που έχει σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση θα 

έχει και σταθερή ταχύτητα. Ενώ το (Δ) θα παρουσιάσει αν υπάρχει πρόβλημα σχετικά 

με την έννοια σταθερή και την αναπαράσταση της γραφικά. Η σταθερή μη μηδενική 

επιτάχυνση απεικονίζεται στα γραφήματα (ΙΙ) και (V), απάντηση (Γ). 

Ερώτηση 23 

Τα γραφήματα ταχύτητας – χρόνου για 5 διαφορετικά σώματα φαίνονται παρακάτω. 

Όλοι οι άξονες έχουν την ίδια κλίμακα. Ποιο σώμα έχει την μεγαλύτερη μετατόπιση;  

Κατηγορία 7 

Η ερώτηση αυτή βασίζεται στο ίδιο σκεπτικό με την ερώτηση 1 με την διαφορά ότι 

ελέγχεται η σύνδεση των εννοιών ταχύτητας και μετατόπιση.   
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Ερώτηση 24 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί μια μπάλα, όταν  αυτή 

αφεθεί ελεύθερη έχοντας μια αρχική ταχύτητα. Ποιο από τα πιο κάτω γραφήματα 

ταχύτητας- χρόνου αντιστοιχεί στην κίνηση που εκτελεί η μπάλα;    

  

 

Στη παρούσα ερώτηση η απάντηση (Γ) αναπαριστά την κίνηση του σώματος. Σκοπός 

της ερώτησης αυτής ωστόσο ήταν να ελεγχθεί εάν οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια 

της αρνητικής ταχύτητας. Δηλαδή το σώμα καθώς φθάνει στο υψηλότερο σημείο με 

μηδενική ταχύτητα επιστρέφει προς τα πίσω και η ταχύτητα του αυξάνεται αλλά αφού 

κινείται προς τα αρνητικά θα πρέπει η ταχύτητα του να είναι αρνητική. Η σωστή 

απάντηση δίνεται από τη γραφική παράσταση (Α). 

Ερώτηση 25 

Το διπλανό σχήμα αντιπροσωπεύει τα γραφήματα ταχύτητας – χρόνου της κίνησης 

δύο σωμάτων Α και Β. Ποια από τις ακόλουθες 

προτάσεις είναι σωστή;  

(α) Τη χρονική στιγμή t = 4s, το σώμα Β φθάνει το 

σώμα Α. 

(β) Στα πρώτα 4s της κίνησης, το σώμα Β έχει μέση ταχύτητα 5m/s.  

(γ) Τη χρονική στιγμή t = 4s, τα δύο σώματα έχουν καλύψει την ίδια απόσταση. 

(δ) To σώμα Α είναι ακίνητο. 

 χρόνος, t(s) 

 

 Τ
α

χ
ύ

τ
η

τ
α

 (
m

/s
) 

 



59 

 

(ε) Το σώμα Β κινείται με ομοιόμορφη θετική ταχύτητα. 

Κατηγορία 6 

Η πρώτη απάντηση δίνει την εναλλακτική ιδέα ότι όταν δύο σώματα έχουν ίδια 

ταχύτητα σημαίνει βρίσκονται και στη ίδια θέση. Η απάντηση (Β), η οποία είναι η ορθή 

για να αποδειχθεί χρειάζεται ο υπολογισμός της κλίσης της ευθείας του σώματος Β. Η 

απάντηση (Γ) θα δοθεί εάν κάποιος δεν γνωρίζει ότι το εμβαδό κάτω από τις δύο 

ευθείες δίνει την απόσταση που διένυσαν τα δύο σώματα. Η απάντηση (Δ) θα 

απαντηθεί με το λάθος συλλογισμό ότι σταθερή ταχύτητα σημαίνει ότι το σώμα 

βρίσκεται στην ίδια θέση και τέλος, η απάντηση η απάντηση (Ε) θα αποδείξει εάν 

γνωρίζουν τι εννοείται με τον όρο ομοιόμορφη ταχύτητα.  

Ερώτηση 26 

Θεωρήστε τα ακόλουθα γραφήματα (προσέξτε τους διαφορετικούς άξονες). 

Ποιο/ποια από τα γραφήματα αντιστοιχούν σε κίνηση του σώματος με ομοιόμορφα 

αυξανόμενη ταχύτητα;  

(α) Μόνο το ΙΙ. 

(β) ΙΙΙ και V. 

(γ) Μόνο το ΙV. 

(δ) ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

(ε) Μόνο το ΙΙΙ.  
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Κατηγορία 7 

Η απάντηση (Δ) μπορεί να δώσει την εναλλακτική αντίληψη ότι οι τρεις γραφικές 

παραστάσεις έχουν την ίδια μορφή και πιστεύεται ότι η ίδια κίνηση αντιπροσωπεύεται 

από ίδια γραφήματα. Επομένως, αφού έχει ομοιόμορφα αυξανόμενη ταχύτητα θα έχει 

αντίστοιχα και ομοιόμορφα αυξανόμενη θέση και επιτάχυνση. Επίσης, θα υποδείξει 

εάν γνωρίζουν ότι ομοιόμορφα αυξανόμενη ταχύτητα συνεπάγεται ότι το σώμα έχει 

σταθερή επιτάχυνση και η θέση δεν αυξάνεται ομοιόμορφα. Η ορθή απάντηση δίνεται 

από το (Β). 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σύμφωνα με τον σκοπό της έρευνας και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διατυπώθηκαν 

τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Οι μαθητές και οι φοιτητές από το κεφάλαιο της κίνησης έχουν αφομοιώσει όλες 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αφορούν την κίνηση των σωμάτων; 

 Μπορούν να συσχετίσουν τις γνώσεις που έχουν από τη φυσική στις γραφικές 

παραστάσεις; 

 Υπάρχει διαφορά στα αποτελέσματα των μαθητών που διδάχθηκαν ένα χρόνο 

πριν το προαναφερόμενο κεφάλαιο με τους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν 

διδαχθεί περισσότερα πράγματα; 

 Μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών στους τέσσερις κλάδους αναμένεται αφού 

έχουν το ίδιο μαθησιακό υπόβαθρο στο μάθημα της Φυσικής να ληφθούν τα 

ίδια αποτελέσματα. Η πεποίθηση αυτή ισχύει; 

 Υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ των φοιτητών που είχαν στο Λύκειο 

το παλιό σύστημα με τις φοιτήτριες που φοιτούσαν στο Λύκειο σύμφωνα με το 

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου; 
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Διαδικασία 

Το Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο δόθηκε στους μαθητές και φοιτητές στα πλαίσια του 

μαθήματος της Φυσικής Κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου και στα τμήματα του  

Πανεπιστήμιο Κύπρου στο μάθημα της Εισαγωγικής Φυσικής. Οι μαθητές και οι 

φοιτητές είχαν 45 λεπτά για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Οι φοιτητές που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα δεν είχαν διδαχθεί ακόμη το υπό εξέταση κεφάλαιο στο μάθημα 

της Εισαγωγικής Φυσικής. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα ενώ μόνο για τμήματα 

Φυσικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος λήφθηκε το φύλο των συμμετεχόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Αποτελέσματα ανά Κατηγορία  

Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε 7 κατηγορίες, 

σύμφωνα με το τι δίνεται σε κάθε ερώτηση και το τι ζητείται. Στους πιο κάτω πίνακες 

παρουσιάζονται τα ποσοστά ορθών απαντήσεων που προέκυψαν για κάθε κατηγορία. 

Για να διαφανεί εάν υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις των συμμετεχόντων (μαθητές 

και φοιτητές διαφόρων τμημάτων), υπολογίστηκαν για κάθε ομάδα τα αντίστοιχα 

ποσοστά των ορθών απαντήσεων. 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 53 

2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 55 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 51 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
24 

5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

64 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 56 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

59 

Πίνακας 4: Ποσοστά κατηγοριών όλων των συμμετεχόντων 

 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 49 

2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 50 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 52 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
27 
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5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

65 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 58 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

62 

Πίνακας 5: Ποσοστά κατηγοριών όλων των φοιτητών 
 
 
 
 
 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 63 

2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 66 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 49 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
18 

5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

63 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 49 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

51 

Πίνακας 6: Ποσοστά κατηγοριών μαθητών 

 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

8. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 53 

9. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 59 

10. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 58 

11. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
30 

12. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

77 

13. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 66 
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14. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

73 

Πίνακας 7: Ποσοστά κατηγοριών τμήματος Φυσικής 
 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 47 

2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 47 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 52 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
32 

5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

68 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 62 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

64 

Πίνακας 8: Ποσοστά κατηγοριών ΦΥΣ.131 

 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 60 

2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 60 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 67 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
34 

5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

68 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 70 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

71 

Πίνακας 9: Ποσοστά κατηγοριών τμήματος Ιατρικής 
 
 

Δίνεται Ζητείται 
Ποσοστό 
ορθών 

απαντήσεων  

1. Θέση- Χρόνος Υπολογισμός ταχύτητας 42 
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2. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός επιτάχυνσης 42 

3. Ταχύτητα- Χρόνος Υπολογισμός απόστασης 40 

4. Επιτάχυνση- Χρόνος 
Υπολογισμός της μεταβολής της 

ταχύτητας 
15 

5. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Επιλογή άλλης γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

52 

6. Γραφική παράσταση 
κινηματικής 

Λεκτική Περιγραφή κίνησης 43 

7. Λεκτική περιγραφή 
κίνησης 

Επιλογή γραφικής παράστασης 
κινηματικής 

48 

Πίνακας 10: Ποσοστά κατηγοριών ΦΥΣ.134 

 

Τα αποτελέσματα αυτά αναπαρίστανται καλύτερα προσαρμόζοντας τα σε γραφικές 

παραστάσεις. 

 
Σχήμα 10: Ποσοστά κατηγοριών (συνολικά, φοιτητές, μαθητές) 

 
Σχήμα 11: Ποσοστά κατηγοριών (τμήματα: Φυσική, ΦΥΣ131, Ιατρική, ΦΥΣ134) 
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Από τα αποτελέσματα αυτά είναι ξεκάθαρο, ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι φοιτητές 

αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στην ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων της 

κινηματικής. Διαφαίνεται επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μαθητών και των 

φοιτητών ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σε κάποιες κατηγορίες οι 

μαθητές απάντησαν ορθότερα από τους φοιτητές και σε κάποιες άλλες ισχύει το 

αντίθετο. Επίσης, μεγάλες διαφορές διακρίνονται και στα διάφορα υπό εξέταση 

τμήματα των προπτυχιακών φοιτητών. Τα αποτελέσματα αυτά θα σχολιαστούν πιο 

κάτω για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, ενώ για κάθε κατηγορία θα σχολιαστούν τα 

ποσοστά των αντίστοιχων ερωτήσεων που είχαν κάτω από 70% συνολικά ορθές 

απαντήσεις.  

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι ορθές απαντήσεις δίνονται από τα έντονα 

γράμματα ενώ στις γραφικές παραστάσεις η σωστή απάντηση καθορίζεται από ένα 

κύκλο και τα αποτελέσματα είναι όλα υπολογισμένα επί τοις εκατό. 

Σύγκριση ερωτήσεων ανά Κατηγορία 

Κατηγορία 1 

Στην κατηγορία 1 δινόταν ένα γράφημα θέσης- χρόνου και ζητούσε τον υπολογισμό 

της ταχύτητας. Στη κατηγορία αυτή ανήκαν οι ερωτήσεις 5, 13, 18. Σύμφωνα, με τη 

σχέση που συνδέει τη ταχύτητα με τη θέση ο υπολογισμός που ζητούσαν οι ερωτήσεις 

ήταν ο υπολογισμός της κλίσης. Στη κατηγορία αυτή λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο 

των συμμετεχόντων το ποσοστό ορθών απαντήσεων ήταν 53% ενώ για τα υπόλοιπα 

τμήματα τα ποσοστά παρουσιάζονται στο πιο κάτω γράφημα 
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Σχήμα 12: Ποσοστά Κατηγορίας 1 

Διαφαίνεται λοιπόν, ότι οι μαθητές στη κατηγορία αυτή κατάφεραν να απαντήσουν 

καλύτερα σε σχέση με τους φοιτητές. Παράλληλα σε σχέση με τμήματα των 

προπτυχιακών φοιτητών το τμήμα ΦΥΣ134 είχε τα χαμηλότερα ποσοστά ορθών 

απαντήσεων. 

Παρατηρώντας τα ποσοστά από κάθε ερώτηση της κατηγορίας αυτής συμπεραίνεται 

ότι δύο ερωτήσεις από τις τρεις δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Στην ερώτηση 13, το 

ποσοστό που απάντησε σωστά συνολικά ήταν 81.6%. Η ερώτηση αυτή ήταν ποιοτική, 

όπου έπρεπε να καθορίσουν σε ποιο χρονικό διάστημα το σώμα είχε την περισσότερο 

αρνητική ταχύτητα. Οι συμμετέχοντες επέλεξαν ορθά την πιο απότομη αρνητική κλίση 

στο γράφημα θέσης- χρόνου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των δύο άλλων ερωτήσεων 

που ανήκουν στην ίδια κατηγορία φανερώνουν ότι η απάντηση αυτή δόθηκε με τη 

σκέψη ότι περισσότερο αρνητική ταχύτητα σημαίνει θα δίνεται από τη πιο μεγάλη 

μείωση της θέσης, χωρίς δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη τη μεταβολή της κλίσης. 

Τα ποσοστά των δύο άλλων ερωτήσεων, 5 και 18, παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 0 0 37.1 56.9 5.4 0.6 

Μαθητές 0 1.3 66.2 27.3 3.9 1.3 

Φυσικοί 0 0 36 64 0 0 
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ΦΥΣ131 0 0 37.5 54.7 6.3 1.6 

Ιατρική 0 0 51.7 48.3 0 0 

ΦΥΣ134 0 0 28.6 61.2 10.2 0 

Συνολικά 0 0.4 46.3 47.5 4.9 0.8 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα Ερώτησης 5 

 

 
Σχήμα 13: Αποτελέσματα Ερώτησης 5 

 

Στην ερώτηση 5 το σώμα είχε αρχική θέση. Eπομένως, έπρεπε να ληφθεί υπόψη στον 

υπολογισμό της κλίσης- ταχύτητας. Η απάντηση Δ, ως η πιο κοινή λάθος απάντηση 

δινόταν εφαρμόζοντας στον αντίστοιχο τύπο, v= Δx/Δt, απλά το χρόνο που ζητούσε 

και την αντίστοιχη θέση, δηλαδή χωρίς να ληφθεί υπόψη η μεταβολή της θέσης. Αξίζει 

να τονισθεί, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους μαθητές και στους φοιτητές. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 30.5 19.8 6 37.1 3 3.6 

Μαθητές 33.8 20.8 13 23.4 3.9 5.2 

Φυσικοί 44 16 0 32 0 8 

ΦΥΣ131 31.3 17.2 4.7 40.6 1.6 4.7 

Ιατρική 37.9 20.7 3.4 34.5 3.4 0 

ΦΥΣ134 18.4 24.5 12.2 36.7 6.1 2 

Συνολικά 31.6 20.1 8.2 32.8 3.3 4.1 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα Ερώτησης 18 

 

 
Σχήμα 14: Αποτελέσματα Ερώτησης 18 

 

Ακόμη πιο χαμηλό το συνολικό ποσοστό των σωστών απαντήσεων σε σχέση με την 

ερώτηση 5. Στην ερώτηση 18 η κλίση ήταν αρνητική. Το πιο κοινό λάθος βρέθηκε 

όπως και στην προηγούμενη ερώτηση που δεν λήφθηκαν υπόψη οι μεταβολές. 

Πρόσθετα, το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων υπολόγισαν ότι η ταχύτητα δίνεται από 

το πηλίκο της μεταβολής της θέσης όπου αρχίζει η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση δια το 

συνολικό χρόνο που το σώμα βρισκόταν σε κίνηση.  

Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες ερωτήσεις 5 και 18, φαίνεται ότι οι μαθητές 

δυσκολεύονται περισσότερο όταν πρόκειται να υπολογίσουν αρνητική κλίση και οι 

φοιτητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες γενικά με τον υπολογισμό της κλίσης. 

Κατηγορία 2 

Στην κατηγορία 2 δινόταν ένα γράφημα ταχύτητας- χρόνου και ζητούσε τον 

υπολογισμό της επιτάχυνσης. Στη κατηγορία αυτή ανήκαν οι ερωτήσεις 2, 6, 7. 

Σύμφωνα, με τη σχέση που συνδέει την επιτάχυνση με τη ταχύτητα ο υπολογισμός 

που ζητούσαν οι ερωτήσεις ήταν ο υπολογισμός της κλίσης. Επομένως, τα 

αποτελέσματα πιθανόν να κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά. Από τις απαντήσεις τα 

συνολικά ποσοστά που προέκυψαν είναι τα εξής: 



70 

 

 
Σχήμα 15: Ποσοστά Κατηγορίας 2 

Είναι αληθές ότι τα ποσοστά αυτά συνάδουν με τα ποσοστά της Κατηγορίας 1. 

Στην ερώτηση 2, το ποσοστό ορθών απαντήσεων ήταν 73.8%. Η ερώτηση αυτή ήταν 

ποιοτική όπως ακριβώς ήταν η ερώτηση 13 και ζητούσε πότε το σώμα έχει 

περισσότερη αρνητική επιτάχυνση. Υπήρχε και ως απάντηση το σημείο όπου η 

ταχύτητα ήταν πιο αρνητική με ένα ποσοστό 12.3%. 

Από την ερώτηση 6 τα αποτελέσματα ήταν: 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 41.9 47.3 1.8 5.4 0.6 3 

Μαθητές 26 64.9 3.9 5.2 0 0 

Φυσικοί 28 64 0 0 4 4 

ΦΥΣ131 46.9 39.1 1.6 6.3 0 6.3 

Ιατρική 37.9 58.6 0 3.4 0 0 

ΦΥΣ134 44.9 42.9 4.1 8.2 0 0 

Συνολικά 36.9 52.9 2.5 5.3 0.4 2 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα Ερώτησης 6 
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Σχήμα 16: Αποτελέσματα Ερώτησης 6 

 

Στην ερώτηση 6 ο υπολογισμός ήταν ουσιαστικά η εύρεση αρνητικής κλίσης. Το 

συνολικό ποσοστό ορθών απαντήσεων ήταν 52.9%. Το ποσοστό αυτό αν συγκριθεί 

με την ερώτηση 18 προβληματίζει αρκετά. Ενώ η πιο κοινή λάθος απάντηση ήταν και 

πάλι η εφαρμογή του τύπου χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία μεταβολή. Δηλαδή, 

έβλεπαν από την γραφική παράσταση ποια είναι η τιμή της ταχύτητας στο χρόνο που 

ζητούσε και απλά υπολόγιζαν το πηλίκο. 

Στην επόμενη ερώτηση της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν τα αποτελέσματα: 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 31.1 10.8 52.7 2.4 0 3 

Μαθητές 51.9 9.1 28.6 7.8 1.3 1.3 

Φυσικοί 36 12 52 0 0 0 

ΦΥΣ131 29.7 3.1 56.3 3.1 0 7.8 

Ιατρική 44.8 3.4 51.7 0 0 0 

ΦΥΣ134 22.4 24.5 49 4.1 0 0 

Συνολικά 37.7 10.2 45.1 4.1 0.4 2.5 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα Ερώτησης 7 
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Σχήμα 17: Αποτελέσματα Ερώτησης 7 

Στην ερώτηση 7 η διαφορά με την ερώτηση 6 είναι ότι η κλίση είναι θετική. Πάλι το 

45.1% κάνει το λάθος να παίρνει δυο σημεία και να υπολογίζει το πηλίκο της ταχύτητας 

με το χρόνο. 

Κατηγορία 3 

Στη τρίτη κατηγορία δίνεται και πάλι το γράφημα ταχύτητας- χρόνου και ζητείται ο 

υπολογισμός του διαστήματος που κάλυψε το σώμα. Ο υπολογισμός αυτός θα δείξει 

εάν οι μαθητές και οι φοιτητές γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει το εμβαδό σε μια γραφική 

παράσταση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 4 και 10.  

 
Σχήμα 18: Ποσοστά Κατηγορίας 3 

Από τα ποσοστά αυτά οι φοιτητές κυμαίνονται στα ίδια με τις προηγούμενες δύο 

κατηγορίες ενώ οι μαθητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στον 

υπολογισμό εμβαδού σε σχέση με τον υπολογισμό της κλίσης. 
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Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 1.8 4.8 1.8 42.5 44.9 4.2 

Μαθητές 1.3 13 9.1 44.2 31.2 1.3 

Φυσικοί 0 0 0 56 36 8 

ΦΥΣ131 1.6 6.3 3.1 40.6 40.6 7.8 

Ιατρική 3.4 6.9 0 58.6 31 0 

ΦΥΣ134 2 4.1 2 28.6 63.3 0 

Συνολικά 1.6 7.4 4.1 43 40.6 3.3 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα Ερώτησης 4 

 
Σχήμα 19: Αποτελέσματα Ερώτησης 4 
 

 

Στην ερώτηση 4 το σώμα αρχικά εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

Και το ερώτημα που δινόταν απαιτούσε τον υπολογισμό του διαστήματος που κάλυψε 

σε κάποιο χρονικό διάστημα της κίνησης του αυτής. Το ποσοστό που υπολόγισε ορθά 

το εμβαδό που περικλείεται ανάμεσα στην ευθεία που σχηματίζεται και στον άξονα του 

χρόνου ήταν 43%. Ωστόσο, ένα ποσοστό 40.6% εφάρμοσε στο τύπο της ευθύγραμμης 

ομαλής κίνησης το μέτρο της ταχύτητας που είχε το σώμα στο τέλος του χρονικού 

διαστήματος που ζητούσε η ερώτηση και απλά τα πολλαπλασίαζαν. Το μεγάλο αυτό 

ποσοστό και κυρίως το ποσοστό που είχε το τμήμα ΦΥΣ134 αποδεικνύει ότι οι δεν 

γνωρίζουν τη φυσική σημασία του εμβαδού αλλά ούτε αναγνωρίζουν τη διαφορά της 
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αναπαράστασης της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με την ευθύγραμμη ομαλή 

επιταχυνόμενη  κίνηση. 

Στην επόμενη ερώτηση της Κατηγορίας 3, ήταν η ερώτηση 10: 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 61.1 10.8 8.4 12 6 1.8 

Μαθητές 53.2 13 14.3 16.9 1.3 1.3 

Φυσικοί 60 4 16 16 0 4 

ΦΥΣ131 62.5 10.9 4.7 12.5 7.8 1.6 

Ιατρική 75.9 3.4 10.3 6.9 3.4 0 

ΦΥΣ134 51 18.4 8.2 12.2 8.2 2 

Συνολικά 58.6 11.5 10.2 13.5 4.5 1.6 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα Ερώτησης 10 

 

 
Σχήμα 20: Αποτελέσματα Ερώτησης 10 

 

Στην ερώτηση αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτό εάν οι φοιτητές και οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται την αρνητική ταχύτητα και το αρνητικό εμβαδό. Σε σχέση με τη 

προηγούμενη ερώτηση που αναλύθηκε το ποσοστό των ορθών απαντήσεων 

αυξήθηκε στα 58.6%. Το ποσοστό αυτό αποδεικνύει ότι οι συμμετέχοντες 

αντιλήφθηκαν ότι όταν ένα σώμα κινείται προς μια κατεύθυνση με θετική ταχύτητα και 
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μετά με τον ίδιο τρόπο κινείται με αρνητική ταχύτητα και για το ίδιο χρονικό διάστημα 

η συνολική απόσταση θα είναι μηδενική. 

Κατηγορία 4 

Στη κατηγορία αυτή όπου ανήκουν οι ερωτήσεις 1 και 16, ζητείται η μεταβολή στη 

ταχύτητα από την γραφική παράσταση επιτάχυνσης σε συνάρτηση τον χρόνο. Στην 

ερώτηση 1 ο υπολογισμός ήταν ποιοτικός ενώ στην ερώτηση 16 ο υπολογισμός ήταν 

ποσοτικός. Η κατηγορία αυτή πάλι ζητούσε τον υπολογισμό του εμβαδού που 

περικλείεται στη δοθείσα γραφική παράσταση. 

 
Σχήμα 21: Ποσοστά Κατηγορίας 4 

Τα ποσοστά αυτά μαρτυρούν μεγάλες δυσκολίες και πιθανόν να οφείλονται στο ότι 

δεν γίνεται πλήρως κατανοητή η έννοια της επιτάχυνσης.  

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 29.9 24.6 0.6 19.2 25.1 0.6 

Μαθητές 35.9 21.9 0 17.2 25 0 

Φυσικοί 32 20 0 12 36 0 

ΦΥΣ131 35.9 21.9 0 17.2 25 0 

Ιατρική 41.4 17.2 0 17.2 20.7 3.4 

ΦΥΣ134 14.3 34.7 2 26.5 22.4 0 
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Συνολικά 26.2 27.5 0.4 23.4 22.1 0.4 

Πίνακας 17: Αποτελέσματα Ερώτησης 1 
 

 
Σχήμα 22: Αποτελέσματα Ερώτησης 1  

 

Στο ποιοτικό υπολογισμό της ερώτησης 1 οι ερωτηθέντες φαίνεται να εστιάστηκαν 

στον όρο μεγαλύτερη μεταβολή με αποτέλεσμα να επιλέξουν τις γραφικές 

παραστάσεις όπου η επιτάχυνση φαινόταν να έχει τη μεγαλύτερη μεταβολή. 

Συσχέτισαν λοιπόν, ότι η μεγαλύτερη μεταβολή στην ταχύτητα δίνεται από τη 

μεγαλύτερη μεταβολή στην επιτάχυνση, αγνοώντας ότι η μεταβολή της ταχύτητας 

δίνεται από το εμβαδό που περικλείεται στη δοθείσα γραφική. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 3 9.6 3 24 58.7 1.8 

Μαθητές 6.5 31.2 7.8 18.2 36.4 0 

Φυσικοί 0 4 4 28 60 4 

ΦΥΣ131 3.1 6.3 1.6 26.6 59.4 3.1 

Ιατρική 3.4 10.3 0 27.6 58.6 0 

ΦΥΣ134 4.1 16.3 6.1 16.3 57.1 0 

Συνολικά 4.1 16.4 4.5 22.1 51.6 1.2 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα Ερώτησης 16 
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Σχήμα 23: Αποτελέσματα Ερώτησης 16 

 

Στην ερώτηση 16, η επιτάχυνση δεν ήταν σταθερή αλλά αυξανόταν με σταθερό ρυθμό. 

Βέβαια, στο βιβλίο Φυσικής της Α’ Λυκείου (Αρχοντής κ.ά, 2017) δεν αναφέρεται σε 

κάποιο σημείο κάτι για σταθερή αύξηση της επιτάχυνσης, ούτε όμως αναγράφεται η 

φυσική σημασία του εμβαδού που σχηματίζεται στη γραφική παράσταση της 

επιτάχυνσης σε συνάρτηση τον χρόνο. Θεωρητικά γνωρίζοντας τη σχέση που συνδέει 

την επιτάχυνση με την ταχύτητα μπορεί κανείς να σκεφθεί τη φυσική σημασία του 

εμβαδού. Η σκέψη αυτή ωστόσο, φαίνεται να μην έγινε από τους πλείστους 

συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα η πιο κοινή λάθος απάντηση να έχει ποσοστό 51.6% 

και να υπολογίζεται από τη σχέση της ταχύτητας με την επιτάχυνση στην ευθύγραμμη 

ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

Κατηγορία 5 

Η επόμενη Κατηγορία που θα αναλυθεί είναι η μετατροπή μιας δοθείσας γραφικής 

παράστασης σε μια άλλη όπου ο κατακόρυφος άξονας είναι διαφορετικός. Στη 

Κατηγορία αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις 11, 14, 15, 21. 
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Σχήμα 24: Ποσοστά Κατηγορίας 5 

 

Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα από όλες τις κατηγορίες.  

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 2.4 16.2 5.4 71.3 3.6 1.2 

Μαθητές 2.6 33.8 2.6 54.5 6.5 0 

Φυσικοί 8 4 0 84 4 0 

ΦΥΣ131 1.6 18.8 1.6 71.9 4.7 1.6 

Ιατρική 0 20.7 3.4 72.4 3.4 0 

ΦΥΣ134 2 16.3 14.3 63.3 2 2 

Συνολικά 2.5 21.7 4.5 66 4.5 0.8 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα Ερώτησης 11 

 

 
Σχήμα 25: Αποτελέσματα Ερώτησης 11 
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Στην ερώτηση 11 το ζητούμενο ήταν η μετατροπή της γραφικής παράστασης της 

θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο στη γραφική παράσταση της ταχύτητας σε 

συνάρτηση με τον χρόνο. Η σωστή απάντηση με τη δημοφιλέστερη λάθος απάντηση 

καθόριζαν εάν αντιλαμβάνονται ότι η πιο απότομη κλίση στη μεταβολή της θέσης 

καθορίζει ότι η ταχύτητα είναι πιο μεγάλη και το αντίθετο. Από τα ανωτέρω ποσοστά 

συμπεραίνεται ότι για τους μαθητές η αντίληψη αυτή δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητή. 

Επίσης, μπορεί και πάλι να επισημανθεί ότι από τα τέσσερα προπτυχιακά τμήματα το 

τμήμα ΦΥΣ134 είχε το χαμηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 58.1 3.6 13.8 3 21 0.6 

Μαθητές 54.5 3.9 7.8 7.8 24.7 1.3 

Φυσικοί 80 0 4 4 12 0 

ΦΥΣ131 56.3 1.6 14.1 1.6 25 1.6 

Ιατρική 55.2 3.4 17.2 3.4 20.7 0 

ΦΥΣ134 51 8.2 16.3 4.1 20.4 0 

Συνολικά 57 3.7 11.9 4.5 22.1 0.8 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα Ερώτησης 15 

 

 
Σχήμα 26: Αποτελέσματα Ερώτησης 15 
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Στη παρούσα ερώτηση, 15, το ερώτημα αφορούσε τη μετατροπή του γραφήματος 

επιτάχυνσης- χρόνου στο γράφημα ταχύτητας- χρόνου, όπου όσο πιο μεγάλο είναι το 

υπολογιζόμενο εμβαδό τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η μεταβολή στη ταχύτητα. Ο 

συλλογισμός αυτός δεν λήφθηκε υπόψη και έδωσε τη πιο κοινή λάθος απάντηση με 

ποσοστό 22.1%. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 3.6 52.7 7.2 12.6 21.6 2.4 

Μαθητές 6.5 58.4 3.9 15.6 14.3 1.3 

Φυσικοί 4 60 0 12 24 0 

ΦΥΣ131 0 62.5 7.8 7.8 17.2 1.6 

Ιατρική 6.9 58.6 0 13.8 13.8 6.9 

ΦΥΣ134 6.1 30.6 14.3 18.4 30.6 0 

Συνολικά 4.5 54.1 6.6 13.5 19.3 2 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα Ερωτήσεις 21 

 

 
Σχήμα 27:  Αποτελέσματα Ερώτησης 21 

 

Το ερώτημα 21 στηριζόταν στη μετατροπή του γραφήματος ταχύτητας- χρόνου στο 

αντίστοιχο γράφημα θέσης- χρόνου. Για να γίνει η μετατροπή χρειαζόταν η κατανόηση 

της φυσικής σημασίας του εμβαδού. Αξιοσημείωτο στην ερώτηση αυτή είναι ότι 
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συνολικά ένα ποσοστό 19.3% εκ των οποίων 30.6% ήταν από το τμήμα ΦΥΣ134 

επίλεξε την απάντηση που έδινε ότι η μηδενική ταχύτητα αντιστοιχεί στη θέση μηδέν.  

Πρόσθετα, η ερώτηση 14 που ανήκε σε αυτή τη κατηγορία και αφορούσε τη μετατροπή 

του γραφήματος ταχύτητας- χρόνου στο αντίστοιχο γράφημα επιτάχυνσης- χρόνου, το 

συνολικό ποσοστό των ορθών απαντήσεων ήταν 80.7%. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι κατανοούν πως όσο πιο μεγάλη είναι η αλλαγή της ταχύτητας τόσο 

πιο μεγάλη είναι και η τιμή της επιτάχυνσης. 

Κατηγορία 6 

Οι ερωτήσεις 3, 8, 17, 19, 25 ανήκουν στη κατηγορία όπου δίνεται μια γραφική 

παράσταση της κίνησης του σώματος και ζητείται να επιλεχθεί η πρόταση που παρέχει 

τις σωστές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κίνηση. 

 
Σχήμα 28: Ποσοστά Κατηγορίας 6 

 

Στη κατηγορία αυτή οι μαθητές είχαν πιο χαμηλά ποσοστά από τους φοιτητές. Αυτό 

πιθανόν να οφείλεται ότι δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους ασκήσεις. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 2.4 13.2 16.2 65.9 1.8 0.6 

Μαθητές 3.9 19.5 11.7 58.4 0 6.5 
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Φυσικοί 0 28 12 60 0 0 

ΦΥΣ131 0 7.8 18.8 71.9 0 1.6 

Ιατρική 3.4 13.8 3.4 79.3 0 0 

ΦΥΣ134 6.1 12.2 22.4 53.1 6.1 0 

Συνολικά 2.9 15.2 14.8 63.5 1.2 2.5 

Πίνακας 22: Αποτελέσματα Ερώτησης 8 

 

 
Σχήμα 29: Αποτελέσματα Ερώτησης 8 

 

Η δοθείσα γραφική παράσταση στην ερώτηση 8 είναι συνάρτηση της θέσης και του 

χρόνου. Η ορθή απάντηση έλαβε ποσοστό 63.5%. Ενώ η απάντηση Β με συνολικό 

ποσοστό 15.2% και ποσοστό από το τμήμα Φυσικής 28% σύνδεσαν ότι η μείωση της 

θέσης οφείλεται στη κίνηση του σώματος σε κυρτή επιφάνεια και η απάντηση Γ με 

συνολικό ποσοστό 14.8% προσδίδει την αντίληψη ότι η σταθερή θέση συνδέεται με 

σταθερή ταχύτητα και η μείωση της θέσης συνδέεται με ελάττωση της ταχύτητας. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 13.2 38.9 42.5 1.2 1.8 2.4 

Μαθητές 14.3 26 48.1 2.6 1.3 7.8 

Φυσικοί 12 44 36 4 4 0 

ΦΥΣ131 14.1 45.3 37.5 0 1.6 1.6 

Ιατρική 24.1 48.3 20.7 0 0 6.9 
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ΦΥΣ134 6.1 22.4 65.3 2 2 2 

Συνολικά 13.5 34.8 44.3 1.6 1.6 4.1 

Πίνακας 23: Αποτελέσματα Ερώτησης 19 

 
Σχήμα 30: Αποτελέσματα Ερώτησης 19 

 

Στην ερώτηση 19 δινόταν το γράφημα θέσης- χρόνου για δύο σώματα. Το σώμα Α 

εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και το σώμα Β ευθύγραμμη 

ομαλή κίνηση. Η πρόταση που επιλέχθηκε λανθασμένα από το 44.3% των 

συμμετεχόντων δήλωναν την αντίληψη τους ότι στο σημείο όπου τα δύο σώματα έχουν 

ίδια θέση θα έχουν και την ίδια ταχύτητα. Το 13.5% δήλωσε ότι το σώμα Β έχει πιο 

μεγάλη ταχύτητα από το Α στο χρονικό διάστημα όπου η θέση του σώματος Β είναι 

μεγαλύτερη από του σώματος Α.  

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 19.8 35.3 13.2 1.8 25.7 4.2 

Μαθητές 24.7 24.7 13 6.5 23.4 7.8 

Φυσικοί 12 52 8 0 24 4 

ΦΥΣ131 10.9 43.8 9.4 1.6 28.1 6.3 

Ιατρική 20.7 41.4 13.8 3.4 17.2 3.4 

ΦΥΣ134 34.7 12.2 20.4 2 28.6 2 

Συνολικά 21.3 32 13.1 3.3 25 5.3 

Πίνακας 24: Αποτελέσματα Ερώτησης 25 
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Σχήμα 31: Αποτελέσματα Ερώτησης 25 

 

Στην ερώτηση 25 του ερωτηματολογίου σε ένα γράφημα ταχύτητας- χρόνου 

αντιπροσωπεύεται η κίνηση του σώματος Α το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα και 

του σώματος Β που κινείται ομαλά επιταχυνόμενα. Το 25% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι το σώμα Β κινείται με ομοιόμορφη θετική ταχύτητα. Πιθανότατα αυτό να 

οφείλεται στο ότι δεν κατανοούν τι ορίζεται με την έννοια ομοιόμορφα. Επίσης, το 

21.3% δήλωσε ότι τη στιγμή που τα σώματα έχουν ίδια ταχύτητα το σώμα Β φθάνει το 

σώμα Α. 

Στη κατηγορία 6 ανήκαν και οι ερωτήσεις 3 και 17. Στην ερώτηση 3 δινόταν το γράφημα 

θέσης-  χρόνου όπου το σώμα εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.  Το 14.8% είχε 

απαντήσει λανθασμένα ότι το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομοιόμορφα, 

δηλαδή πιστεύουν ότι με τον  τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η θέση του σώματος, 

θα μεταβάλλεται και η ταχύτητα του. Στην ερώτηση 17 το γράφημα ταχύτητας- χρόνου 

έδειχνε ότι ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή. Το 16% δήλωσε 

ότι το σώμα κινείται με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση. 
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Κατηγορία 7  

Στη τελευταία κατηγορία κατατάσσονται οι ερωτήσεις όπου δινόταν λεκτική περιγραφή 

της κίνησης και ζητούσε να επιλεγεί η σωστή ή οι σωστές απεικονίσεις της κίνησης 

γραφικά. Στη παρούσα κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 9, 12, 20, 22, 23, 24 και 26. 

 
Σχήμα 32: Ποσοστά Κατηγορίας 7 

 

Στη κατηγορία αυτή παρατηρείται ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες σε σχέση με τους φοιτητές ως σύνολο. Συγκριτικά ωστόσο, μόνο με το 

τμήμα ΦΥΣ134 οι επιδόσεις τους ήταν περίπου ίδιες. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 7.2 19.2 6.6 4.8 62.3 0 

Μαθητές 7.8 22.1 5.2 10.4 51.9 2.6 

Φυσικοί 12 12 4 4 68 0 

ΦΥΣ131 9.4 17.2 4.7 7.8 60.9 0 

Ιατρική 0 13.8 3.4 3.4 79.3 0 

ΦΥΣ134 6.1 28.6 12.2 2 51 0 

Συνολικά 7.4 20.1 6.1 6.6 59 0.8 

Πίνακας 25: Αποτελέσματα Ερώτησης 9 
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Σχήμα 33: Αποτελέσματα Ερώτησης 9 

 

Στην ερώτηση 9 ένα σώμα αρχικά κινούνταν με σταθερή και θετική επιτάχυνση και στη 

συνέχεια με σταθερή θετική ταχύτητα. Η ερώτηση ζητούσε πιο γράφημα θέσης- 

χρόνου αντιπροσωπεύει την κίνηση αυτή. Το 20.1% επέλεξε ότι αρχικά, η θέση του 

σώματος θα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και στη συνέχεια θα παραμείνει σταθερή 

όσο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η απάντηση αυτή ίσως να δόθηκε γιατί είχαν 

συνδέσει ότι έχει σταθερή επιτάχυνση άρα η θέση του πρέπει να αυξάνεται και αφού 

έχει στη συνέχεια σταθερή θετική ταχύτητα θα πρέπει να έχει και σταθερή θετική θέση.  

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 0.6 18 41.9 18 19.2 2.4 

Μαθητές 3.9 23.4 42.9 6.5 22.1 1.3 

Φυσικοί 0 12 56 4 28 0 

ΦΥΣ131 1.6 26.6 42.2 15.6 12.5 1.6 

Ιατρική 0 6.9 41.4 3.4 37.9 10.3 

ΦΥΣ134 0 16.3 34.7 36.7 12.2 0 

Συνολικά 1.6 19.7 42.2 14.3 20.1 2 

Πίνακας 26: Αποτελέσματα Ερώτησης 20 
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Σχήμα 34: Αποτελέσματα Ερώτησης 20 

 

Το 20.1% του συνόλου, εκ των οποίων το 37.9% των φοιτητών του τμήματος Ιατρικής 

στην ερώτηση να επιλέξουν ποια γραφήματα ή ποιο γράφημα αντιστοιχεί σε κίνηση 

ενός σώματος με ομοιόμορφη αυξανόμενη επιτάχυνση, επέλεξαν το γράφημα 

ταχύτητας- χρόνου όπου η ταχύτητας αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Το ίδιο επίλεξε και 

το συνολικό ποσοστό 19.7% αλλά στην απάντηση αυτή συμπεριλαμβανόταν και το 

σωστό γράφημα όπου η επιτάχυνση σε συνάρτηση με τον χρόνο αυξανόταν με 

σταθερό ρυθμό. Η ερώτηση αυτή, παρουσιάζει την εναλλακτική αντίληψη ότι η 

ομοιόμορφη αύξηση της επιτάχυνσης αντιστοιχεί σε ομοιόμορφη αύξηση της 

ταχύτητας. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 7.8 9.6 69.5 5.4 6 1.8 

Μαθητές 13 13 51.9 11.7 7.8 2.6 

Φυσικοί 0 8 88 0 0 4 

ΦΥΣ131 6.2 4.7 73.4 9.4 6.3 0 

Ιατρική 6.9 0 86.2 0 0 6.9 

ΦΥΣ134 14.3 22.4 44.9 6.1 12.2 0 

Συνολικά 9.4 10.7 63.9 7.4 6.6 2 

Πίνακας 27: Αποτελέσματα Ερώτησης 22 
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Σχήμα 35: Αποτελέσματα Ερώτησης 22 
 

Στην ερώτηση 22, όπου ένα σώμα ήταν σε κίνηση με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση 

τα ορθά γραφήματα αναπαρίσταναν από το γράφημα ταχύτητας- χρόνου όπου η 

ταχύτητα αυξανόταν με σταθερό ρυθμό και από το γράφημα επιτάχυνσης- χρόνου 

όπου η επιτάχυνση ήταν σταθερή. Ένα ποσοστό συνολικά 10.7% επέλεξε μόνο το 

ορθό γράφημα επιτάχυνσης- χρόνου. Επίσης, 9.4% επέλεξαν τρία γραφήματα θέσης- 

χρόνου, ταχύτητας- χρόνου, επιτάχυνσης- χρόνου όπου η θέση, η ταχύτητα και η 

επιτάχυνσης αυξάνονταν με σταθερό ρυθμό. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 1.8 49.7 16.8 23.4 6.6 1.8 

Μαθητές 1.3 48.1 13 26 9.1 2.6 

Φυσικοί 0 64 4 20 12 0 

ΦΥΣ131 1.6 54.7 15.6 20.3 4.7 3.1 

Ιατρική 3.4 55.2 10.3 20.7 6.9 3.4 

ΦΥΣ134 2 32.7 28.6 30.6 6.1 0 

Συνολικά 1.6 49.2 15.6 24.2 7.4 2 

Πίνακας 28: Αποτελέσματα Ερώτησης 23 
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Σχήμα 36: Αποτελέσματα Ερώτησης 23 

 

Στην ερώτηση 23, ως απαντήσεις δίνονταν πέντε γραφήματα ταχύτητας- χρόνου για 

την κίνηση ενός σώματος και το ζητούμενο ήταν σε ποιο γράφημα το σώμα έχει τη 

μεγαλύτερη μετατόπιση. Το 24.2% και το 15.6%, αγνοώντας ότι η απάντηση δίνεται 

από την μεγαλύτερη επιφάνεια του εμβαδού επέλεξαν τα γραφήματα όπου η ταχύτητα 

αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου. Άρα θεώρησαν ότι μεγαλύτερη αύξηση στη 

ταχύτητα προκαλεί και μεγαλύτερη μετατόπιση. 

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 53.3 9 5.4 4.8 24 3.6 

Μαθητές 41.6 14.3 18.2 5.2 16.9 3.9 

Φυσικοί 60 0 0 8 28 4 

ΦΥΣ131 56.3 10.9 4.7 3.1 21.9 3.1 

Ιατρική 65.5 6.9 3.4 0 20.7 3.4 

ΦΥΣ134 38.8 12.2 10.2 8.2 26.5 4.1 

Συνολικά 49.6 10.7 9.4 4.9 21.7 3.7 

Πίνακας 29: Αποτελέσματα Ερώτησης 24 
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Σχήμα 37: Αποτελέσματα Ερώτησης 24 
 

Η ερώτηση 24, ήταν η μοναδική ερώτηση στην οποία υπήρχε η διαδρομή που 

ακολουθεί ένα σώμα. Το ερώτημα ήταν ποια γραφική παράσταση ταχύτητας- χρόνου 

αντιστοιχεί στη διαδρομή που εκτελεί το σώμα. Το 18.2% από τους μαθητές 

υποστήριξε ότι το γράφημα θα έχει την ίδια μορφή με την διαδρομή που ακολουθεί το 

σώμα. Συνολικά, η πιο κοινή λάθος απάντηση με 21.7% ήταν η απάντηση όπου όταν 

επέστρεφε προς τα πίσω το σώμα σε κεκλιμένο επίπεδο, απάντησαν ότι η ταχύτητα 

του στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα αυξάνεται θετικά.  

 
Α Β Γ Δ Ε Ν 

Φοιτητές 3.6 64.1 1.8 24 6 0.6 

Μαθητές 9.1 48.1 2.6 18.2 14.3 7.8 

Φυσικοί 8 80 0 8 4 0 

ΦΥΣ131 4.7 70.3 1.6 17.2 6.3 0 

Ιατρική 3.4 72.4 3.4 10.3 6.9 3.4 

ΦΥΣ134 0 42.9 2 49 6.1 0 

Συνολικά 5.3 59 2 22.1 8.6 2.9 

  Πίνακας 30: Αποτελέσματα Ερώτησης 26 
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Σχήμα 38: Αποτελέσματα Ερώτησης 26 

 

Στην τελευταία ερώτηση του Ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες καλούνταν να 

επιλέξουν το γράφημα ή τα γραφήματα που αντιστοιχούν σε κίνηση ενός σώματος με 

ομοιόμορφα αυξανόμενη ταχύτητα. Το 49% του τμήματος ΦΥΣ134 και συνολικά το 

22.1% επέλεξαν τρία γραφήματα θέσης- χρόνου, ταχύτητας- χρόνου, επιτάχυνσης- 

χρόνου όπου η θέση, η ταχύτητα και η επιτάχυνσης αυξάνονταν με σταθερό ρυθμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Δυστυχώς από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι εμφανές ότι τόσο οι 

φοιτητές όσο και οι μαθητές δεν έχουν αφομοιώσει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που αφορούν το κεφάλαιο της κίνησης. Εξετάζοντας ταυτόχρονα την ικανότητά τους 

να χειρίζονται γραφικές παραστάσεις, να ερμηνεύουν δηλαδή πληροφορίες και να 

εξαγάγουν πληροφορίες μέσα από αυτές, τα αποτελέσματα και πάλι δεν 

παρουσιάζονται ελπιδοφόρα. 

Αρχικά, στις δύο πρώτες κατηγορίες όπου οι υπολογισμοί αφορούσαν τον υπολογισμό 

της ταχύτητας και της επιτάχυνσης από τις γραφικές παραστάσεις της θέσης σε 

συνάρτηση με τον χρόνο και της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο αντίστοιχα, 

οι μαθητές κατάφεραν να απαντήσουν καλύτερα σε σχέση με τους φοιτητές. Ο 

υπολογισμός των δύο αυτών κατηγοριών απαιτούσε στην ουσία να γνωρίζουν οι 

ερωτηθέντες τη φυσική σημασία της κλίσης. Από πολλούς φοιτητές αλλά και μαθητές 

φαίνεται πως αυτό δεν τους ήταν και τόσο οικείο. Αντίθετα, στη προσπάθεια τους να 

υπολογίσουν το ζητούμενο απλά εφάρμοζαν στον αντίστοιχο τύπο της κινηματικής τη 

θέση ή την ταχύτητα που έβλεπαν από την γραφική παράσταση τη χρονική στιγμή 

που αναφερόταν στο ερώτημα. Με αυτό τον τρόπο δεν λάμβαναν υπόψη καμία 

μεταβολή στο χρόνο, στη θέση, στη ταχύτητα. Σημαντικό επίσης, στο σημείο αυτό ήταν 

η δυσκολία που αντιμετώπισαν στον υπολογισμό της αρνητικής ταχύτητας που 

δινόταν από το γράφημα θέσης- χρόνου. Περίπου μόνο ένας στους τρεις 

συμμετέχοντες κατόρθωναν να την υπολογίσουν ορθά. Παρ’ όλα αυτά, σε δύο 

ερωτήσεις των κατηγοριών αυτών όπου δεν υπήρχε κάποιος υπολογισμός άλλα η 

απάντηση ήταν ποιοτική, απλά παρατηρώντας τη δοθείσα γραφική παράσταση, τα 

ποσοστά ορθών απαντήσεων ήταν αρκετά υψηλά. Για παράδειγμα, ήξεραν ότι πιο 

αρνητική ταχύτητα θα έχει το σώμα όταν η θέση του μειώνεται με πιο γρήγορο ρυθμό. 
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Συνεχίζοντας στην επόμενη κατηγορία που αφορούσε τη φυσική σημασία του 

εμβαδού που προκύπτει  στη γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με 

τον χρόνο, οι ερωτηθέντες καλούνταν να υπολογίσουν το διάστημα που κάλυψε ένα 

σώμα. Στο χρονικό διάστημα που αναφερόταν η ερώτηση, το σώμα εκτελούσε 

ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και περίπου το 40% χρησιμοποίησε το 

τύπο της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης για να βρει την απάντηση. Το ποσοστό αυτό 

αποδεικνύει ότι πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν το εμβαδό, 

δεν μπορούν ούτε να αντιληφθούν τι κίνηση εκτελεί το σώμα όταν παρατηρούν μια 

σχετική γραφική παράσταση. 

Σύμφωνα με άλλες έρευνες που σχολιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είχε 

ειπωθεί ότι η έννοια της επιτάχυνσης προσεγγίζεται ακόμη πιο δύσκολα σε σχέση με 

τις άλλες δύο έννοιες, της θέσης και της ταχύτητας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και 

στη παρούσα έρευνα. Το 75% των ερωτηθέντων δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν 

το εμβαδό που σχηματίζεται στη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση 

με το χρόνο. 

Η πιο εύκολη κατηγορία για τους φοιτητές και τους μαθητές φαίνεται να ήταν η 

μετατροπή μιας γραφικής παράστασης σε άλλη με συνολικό ποσοστό ορθών 

απαντήσεων 64%. Οι πλείστοι γνώριζαν τι μορφή θα έχει η αντίστοιχη γραφική 

παράσταση ωστόσο στα σημεία που έπρεπε να επιλέξουν σε ποια χρονική στιγμή θα 

έχει για παράδειγμα μεγαλύτερη ταχύτητα και σε ποια μικρότερη, κάτι που θα 

καθοριζόταν από τις κλίσεις στο γράφημα θέσης- χρόνου, το ένα πέμπτο απαντούσε 

λανθασμένα. Στη κατηγορία αυτή επιλέχθηκε επίσης, απάντηση με βάση την αντίληψη 

ότι όταν ένα σώμα έχει μηδενική ταχύτητα για κάποιο χρονικό διάστημα τότε η θέση 

του είναι στο μηδέν για το διάστημα αυτό. 
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Στις τελευταίες δύο κατηγορίες, μελετήθηκε εάν είναι σε θέση οι μαθητές και οι φοιτητές 

να αντιστοιχήσουν μια γραφική παράσταση με λεκτική περιγραφή της κίνησης ή το 

αντίθετο. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκουν τους μαθητές να βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση έναντι των φοιτητών. Αποτελεί εξαίρεση ωστόσο η παρατήρηση αυτή, με τα 

αποτελέσματα του τμήματος ΦΥΣ.134 καθώς συγκρίνοντας μεμονωμένα το τμήμα 

αυτό με τους υπόλοιπους φαίνεται να έχουν λιγότερα καλά αποτελέσματα. Το τμήμα 

αυτό σε κάποιες ερωτήσεις των δύο κατηγοριών κυμαινόταν στα ίδια ποσοστά με τους 

μαθητές ενώ σε κάποιες άλλες ακόμη, είχαν πιο χαμηλά ποσοστά ορθών 

απαντήσεων. Πρόσθετα, από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες 

μπορούν να προσδιορισθούν και οι εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν υιοθετήσει. Η 

πιο κοινή παρανόηση, εντοπίζεται στην ιδέα ότι όταν δύο σώματα συναντιόνται, έχουν 

δηλαδή την ίδια θέση τότε στο σημείο αυτό τα δύο σώματα έχουν και τις ίδιες 

ταχύτητες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα περίπου το 44% υποστηρίζει αυτή την 

άποψη. Εν συνεχεία, σε μια παρόμοια ερώτηση που τέθηκε, σ’ ένα γράφημα 

ταχύτητας- χρόνου δύο σώματα σε κάποια χρονική στιγμή αποκτούσαν την ίδια 

ταχύτητα, εκ των οποίων το ένα εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

και το άλλο ευθύγραμμη ομαλή. Το 21% περίπου του συνόλου υποστήριξε και πάλι 

ότι εκείνη τη χρονική στιγμή τα δύο σώματα συναντιόνται ενώ το 25% δήλωσε ότι το 

σώμα που εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η ταχύτητα που είχε 

ήταν ομοιόμορφα θετική. Οι μαθητές και οι φοιτητές φαίνεται να μην μπορούν να 

κατανοήσουν τη σημασία του  επιθέτου ομοιόμορφα που χρησιμοποιείται ευρέως στο 

κεφάλαιο της κινηματικής. Αξιοσημείωτο ήταν και το αποτέλεσμα ότι σε μερικές 

ερωτήσεις περίπου το 20% δήλωνε σε μια κίνηση η θέση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση 

μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη μεταβολή στη 

ταχύτητα επιτυγχάνεται με τη μεγαλύτερη μεταβολή στην επιτάχυνση.  
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Εν κατακλείδι, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στη παρούσα ερεύνα μπορούν 

στο σημείο αυτό να απαντηθούν με βάση τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει. Οι 

φοιτητές και οι μαθητές φαίνεται να μην έχουν εμπεδώσει πλήρως το κεφάλαιο της 

κίνησης των σωμάτων. Διαφαίνεται το γεγονός ότι απλά απομνημονεύουν τους 

τύπους που ισχύουν για τις έννοιες της κίνησης με αποτέλεσμα να μην κατανοούν τη 

σημασία τους και με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να συσχετίσουν τη φυσική τους 

σημασία στις γραφικές παραστάσεις. Οι μαθητές βέβαια φαίνεται ότι θυμούνται 

καλύτερα τα όσα διδάχτηκαν όσον αφορά τους υπολογισμούς ενώ φαίνεται να μην 

κατανοούν αρκετά τις ποιοτικές αναπαραστάσεις της κίνησης στα αντίστοιχα 

γραφήματα. 

Τόσο οι μαθητές όσο και οι φοιτητές από όλα τα υπό εξέταση τμήματα διαπιστώνεται 

ότι δεν είναι σε θέση να αντλήσουν πληροφορίες από τις γραφικές παραστάσεις της 

επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. Πιθανόν, το αποτέλεσμα αυτό να απορρέει 

από την ανεπαρκή διδασκαλία στα Λύκεια.  

Όσον αφορά, τα τέσσερα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου που αξιολογήθηκαν, 

τα όποια όπως αναφέρθηκε έχουν ίδιο μαθησιακό υπόβαθρο στο μάθημα της 

Φυσικής, οι φοιτητές του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος αντιμετωπίζουν με περισσότερη δυσκολία το κεφάλαιο της κίνησης και 

τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που είχε ειπωθεί, εάν υπάρχει διαφορά στις 

απαντήσεις μεταξύ των φοιτητών που είχαν στο Λύκειο το παλιό σύστημα με τις 

φοιτήτριες που φοιτούσαν στο Λύκειο σύμφωνα με το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν 

είχαν την οποιαδήποτε διαφορά, γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα. Η 

αλλαγή στο τρόπο επιλογής των μαθημάτων πιθανόν να μην άλλαξε τα αποτελέσματα 
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για το λόγο ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα υποχρεωτικά είχαν ως μάθημα 

κατεύθυνσης τη Φυσική. 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι μαθητές και οι προπτυχιακοί 

φοιτητές δεν υιοθέτησαν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο 

της κίνησης το όποιο αδιαμφισβήτητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

αναπαράσταση των εννοιών της σε γραφικές αναπαραστάσεις. Οι μαθητές από την 

διδασκαλία που αφορούσε τις σχέσεις που συνδέουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν 

την κίνηση των σωμάτων κράτησαν απλά τα σύμβολα, με αποτέλεσμα να μην 

κατανοούν και να μην λαμβάνουν υπόψη τους τον όρο μεταβολή και ως εκ τούτο είναι 

δυσκολότερο μετά να συνδέσουν τις έννοιες που γνωρίζουν με την εξαγωγή 

πληροφοριών από τις γραφικές παραστάσεις. Εμφανέστατο είναι και το αποτέλεσμα 

ότι η διδασκαλία της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και των αντίστοιχων 

γραφικών αναπαραστάσεων της δεν λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή. Δυστυχώς, 

από τα βιβλία που χορηγούνται στους μαθητές δεν γίνεται λόγος για την γραφική 

παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο αλλά ούτε και σχολιασμός 

για την ύπαρξη μεταβαλλόμενης επιτάχυνσης. 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις που εντοπίστηκαν στη παρούσα έρευνα πιθανότατα να 

υπήρχαν και πριν την διδασκαλία του εν λόγω κεφαλαίου. Η άποψη αυτή απορρέει 

από την σκέψη ότι εάν δεν υπήρχαν, δύσκολα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατά 

την διάρκεια ή μετά από την εκπαιδευτική παρέμβαση. Επομένως, εάν υπήρχαν 

φαίνεται να μην κατέστη δυνατή η  ολοκληρωτική αποκέντρωση των μαθητών από τις 

ιδέες αυτές. Στο σημείο αυτό αξίζει και πάλι να καταγραφούν τα λόγια που ειπώθηκαν 

από τον Ausubel: “Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση 

είναι το τι γνωρίζει ήδη ο μαθητής. Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον σύμφωνα με αυτό”. 

Οι καθηγητές πρέπει να έχουν εις γνώση τους τις ιδέες με τις οποίες οι μαθητές 
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εισέρχονται στα σχολεία. Γνωρίζοντας τις, θα πρέπει να στηρίξουν το μάθημα τους με 

βάση αυτές με τρόπο τέτοιο ώστε να αντιληφθούν πλήρως τις σωστές επιστημονικές 

προσεγγίσεις.  

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές, παρουσιάζεται αδήριτη η ανάγκη να 

κατανοήσουν τις έννοιες της κίνησης και να κατανοήσουν εις βάθος τη σημασία της 

φυσικής στις γραφικές παραστάσεις.  Τα τμήματα όπου επέλεξαν να φοιτούν έχουν 

ως κύρια αναπαράσταση στα πειράματα τους τις γραφικές παραστάσεις. Οι γραφικές 

παραστάσεις λοιπόν αποτελούν «ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πειραματικής 

διαδικασίας, είναι η καρδιά της επιστήμης» και χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις γύρω 

από αυτές η επιτυχία στο τμήμα τους φαντάζει αδύνατη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   

Ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα που χρήζει μελλοντικής έρευνας είναι η μελέτη των 

γνώσεων των μαθητών πριν διδαχθούν το κεφάλαιο της κίνησης σε ευθεία γραμμή 

στη Α’ Λυκείου και πως αυτές αλλάζουν με την διδακτική παρέμβαση. Για το σκοπό 

αυτό θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές της Α’ Λυκείου το Διαγνωστικό Δοκίμιο 

Κατανόησης Γραφικών Παραστάσεων στην Κινηματική, το οποίο επισυνάπτεται στα 

Παραρτήματα της παρούσας διπλωματικής, πριν να διδαχθούν το σχετικό κεφάλαιο 

και εν συνεχεία να τους δοθεί πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Με τον τρόπο αυτό 

θα μπορούν να γίνουν γνωστές οι εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές και 

ακολούθως θα καταστεί δυνατή η σύγκριση πως αυτές αλλάζουν μετά τη διδασκαλία 

των σχετικών εννοιών.  

Σημαντικό είναι επίσης, να πραγματοποιηθεί έρευνα σε διορισμένους καθηγητές ή 

ακόμη και σε μελλοντικούς διορισίμους με σκοπό να ελεγχθεί εάν γνωρίζουν τις 

εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο 

κεφάλαιο της κινηματικής και στον υπολογισμό σχετικών πληροφοριών μέσα από τις 

γραφικές παραστάσεις. Για παράδειγμα και πάλι με τη χρήση του ερωτηματολογίου 

που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την έρευνα, μπορεί να δοθεί και να πρέπει να 

απαντήσουν τις πιο κοινές εσφαλμένες απαντήσεις που θεωρούν ότι θα δοθούν από 

τους μαθητές κατά την κρίση τους. Το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με 

συμμετέχοντες από μεταπτυχιακά προγράμματα που ειδικεύονται στη διδακτική των 

φυσικών επιστημών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Διαγνωστικό Δοκίμιο Κατανόησης Γραφικών Παραστάσεων στην Κινηματική  

Ερώτηση 1 

Τα γραφήματα επιτάχυνσης – χρόνου της κίνησης 5 σωμάτων φαίνονται στα παρακάτω 

σχήματα. Οι άξονες έχουν την ίδια κλίμακα. Ποιό σώμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβολή 

στην ταχύτητά του κατά το χρονικό διάστημα της κίνησης;  

 

Ερώτηση 2   

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου ενός σώματος. Πότε η 

επιτάχυνση του σώματος είναι περισσότερο αρνητική;  

(α) Στο διάστημα μεταξύ των στιγμών V και X.  

(β) Στο διάστημα μεταξύ των στιγμών T και V. 

(γ) Τη στιγμή V.  

(δ) Τη στιγμή X. 

(ε) Στο διάστημα μεταξύ των στιγμών X και Z. 

 

Ερώτηση 3   

Tο διπλανό σχήμα αποτελεί το γράφημα θέσης - χρόνου της κίνησης ενός σώματος. Ποιά από 

τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την κίνηση του σώματος;  

(α) To σώμα κινείται με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση. 

(β) Το σώμα είναι ακίνητο. 

(γ) Το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομοιόμορφα. 

(δ) Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

(ε) Το σώμα κινείται με σταθερά αυξανόμενη επιτάχυνση. 
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Ερώτηση 4 

Ένας ανελκυστήρας μάζας 1000kg κινείται από το ισόγειο στο 10ο όροφο ενός κτηρίου. H 

κίνησή του περιγράφεται από το διπλανό γράφημα ταχύτητας – χρόνου. Ποιό το διάστημα που 

κάλυψε τα πρώτα 3s της κίνησής του; 

(α) 0.75 m 

(β) 1.33 m 

(γ) 4.0 m 

(δ) 6.0 m 

(ε) 12.0 m 

 

Ερώτηση 5 

Το διπλανό σχήμα δείχνει το γράφημα θέσης – χρόνου για την κίνηση ενός σώματος. Η 

ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t = 2s είναι:  

(α) 0.5 m/s. 

(β) 8.5 m/s 

(γ) 2.5 m/s 

(δ) 5.0 m/s 

(ε) 10.0 m/s 

Ερώτηση 6 

To διπλανό σχήμα δίνει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου για ένα αυτοκίνητο μάζας 1500kg. 

Ποιά η επιτάχυνσή του τη στιγμή t = 90s; 

(α) -0.22 m/s2 

(β) -0.33 m/s2 

(γ) -1.0 m/s2 

(δ) -2.0 m/s2 

(ε) 20.  m/s2 
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Ερώτηση 7 

Το διπλανό γράφημα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί στην μονοδιάστατη κίνηση ενός 

σώματος.  Τη στιγμή t = 65s η στιγμιαία επιτάχυνση του σώματος ήταν περίπου:   

(α) 1.0 m/s2 

(β) 2.0 m/s2 

(γ) 0.46 m/s2 

(δ) 30 m/s2 

(ε) 34 m/s2  

 

Ερώτηση 8 

Το διπλανό σχήμα αναπαριστά τη κίνηση ενός σώματος. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις 

περιγράφει καλύτερα τη κίνηση του σώματος;  

(α) Αρχικά το σώμα κινείται κατά μήκος μίας οριζόντιας επιφάνειας. Κατόπιν κινείται κατά 

μήκος μίας κυρτής επιφάνειας και τέλος 

σταματά.  

(β) Αρχικά το σώμα είναι ακίνητο. Κατόπιν 

αρχίζει να κινείται κατά μήκος μίας κυρτής 

επιφάνειας και τελικά σταματά.  

(γ) Αρχικά το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Κατόπιν η ταχύτητά του ελαττώνεται και 

σταματά.  

(δ) Αρχικά το σώμα δεν κινείται. Κατόπιν κινείται προς τα πίσω και σταματά. 

(ε) Το σώμα κινείται κατά μήκος μίας οριζόντιας επιφάνειας, συναντά μία κυρτή επιφάνεια 

και κινείται προς τα πίσω και κατόπιν συνεχίζει να κινείται σε οριζόντια επιφάνεια. 

 

Ερώτηση 9 

Ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή και θετική επιτάχυνση για 10 sec. 

Στη συνέχεια κινείται με σταθερή θετική ταχύτητα. Ποιό από τα παρακάτω γραφήματα 

αντιπροσωπεύει την κίνηση του σώματος; 
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Ερώτηση 10 

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου ενός σώματος. Πόση είναι η 

συνολική μετατόπιση του στα πέντε δευτερόλεπτα της κίνησης του;  

(α) 0 m 

(β) 20 m 

(γ) 15 m 

(δ) 5 m 

(ε) 30 m 

 

Ερώτηση 11 

Το γράφημα θέσης – χρόνου στα δεξιά αναπαριστά τα 5 πρώτα 

δευτερόλεπτα της κίνησης ενός σώματος.  

Ποιό από τα παρακάτω γραφήματα ταχύτητας – χρόνου περιγράφει 

καλύτερα τη κίνηση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα των 5 

δευτερολέπτων; 

 

Ερώτηση 12 

Σας δίνονται τα παρακάτω 5 γραφήματα. Προσέξτε ότι οι άξονες δεν είναι ίδιοι. 

Ποιό/ποιά από τα γραφήματα αυτά αντιπροσωπεύουν κίνηση με σταθερή ταχύτητα; 

(α) Ι, ΙΙ και IV 

(β) Ι και ΙΙΙ  

(γ) ΙΙ και V 

(δ) μόνο το ΙV 

(ε) μόνο το V 
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Ερώτηση 13 

Το διπλανό σχήμα δείχνει το διάγραμμα θέσης – χρόνου ενός σώματος που εκτελεί 

ευθύγραμμη κίνηση. Ποιά από τις επόμενες επιλογές αντιστοιχεί στην περίπτωση που το σώμα 

έχει την περισσότερο αρνητική ταχύτητα;  

(α) Από τη στιγμή P στην Q. 

(β) Τη στιγμή Ι. 

(γ) Από τη στιγμή Μ στην P.  

(δ) Από τη στιγμή G στην Ι. 

(ε) Τη στιγμή P. 

 

Ερώτηση 14 

Το διπλανό γράφημα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί στη κίνηση 

σώματος σε χρονικό διάστημα 5s. 

Ποιό από τα παρακάτω διαγράμματα επιτάχυνσης – χρόνου 

αντιστοιχεί στην παραπάνω κίνηση του σώματος στο ίδιο χρονικό διάστημα; 

 

Ερώτηση 15 

Το διπλανό γράφημα αντιπροσωπεύει την επιτάχυνση ενός σώματος 

κατά την διάρκεια ενός διαστήματος 5s. Ποιό από τα επόμενα 

γραφήματα ταχύτητας – χρόνου αντιπροσωπεύει καλύτερα την κίνηση 

του σώματος κατά το χρονικό διάστημα των 5s;  
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Ερώτηση 16 

Η κίνηση ενός σώματος γίνεται σύμφωνα με το διπλανό γράφημα επιτάχυνσης – χρόνου. Η 

αλλαγή στην ταχύτητα του σώματος κατά τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα της κίνησης είναι:  

(α) 1.5 m/s 

(β) 0.67 m/s 

(γ) 2.0 m/s 

(δ) 3.0 m/s 

(ε) 6.0m/s 

 

Ερώτηση 17 

To διπλανό γράφημα δείχνει την ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται σε ευθεία γραμμή. 

Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις περιγράφει την κίνηση του σώματος;  

(α) Το σώμα κινείται με ομοιόμορφα αυξανόμενη θέση. 

(β) Η θέση του σώματος είναι σταθερή. 

(γ) Το σώμα κινείται με ομοιόμορφα αυξανόμενη επιτάχυνση. 

(δ) Το σώμα κινείται με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση. 

(ε) Το σώμα κινείται με ομοιόμορφα αυξανόμενη ταχύτητα.  

 

Ερώτηση 18 

Με βάση το διπλανό γράφημα θέσης – χρόνου, η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t = 3s είναι: 

(α) -3.3 m/s 

(β) -2.0 m/s. 

(γ) -0.67 m/s. 

(δ) –2.3 m/s.  

(ε) 7.0 m/s . 
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Ερώτηση 19 

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα θέσης – χρόνου για δύο σώματα Α και Β. Ποια 

από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;    

(α) To σώμα Β έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το σώμα Α σε όλο 

το χρονικό διάστημα μεταξύ t = 0s και t = 5s.  

(β) Τη χρονική στιγμή t = 5s, το σώμα Α έχει μεγαλύτερη 

ταχύτητα από το σώμα Β. 

(γ) Τη χρονική στιγμή t = 5s, η ταχύτητα του σώματος Α είναι ίση 

με την ταχύτητα του σώματος Β. 

(δ) Το σώμα Α έχει σταθερή ταχύτητα.  

(ε) Το σώμα Β επιταχύνεται.  

Ερώτηση 20 

Θεωρήστε τα ακόλουθα γραφήματα, προσέχοντας τους διαφορετικούς άξονες:  

 Ποιό από τα παρακάτω αντιστοιχεί σε κίνηση σώματος με ομοιόμορφα αυξανόμενη 

επιτάχυνση;  

(α) ΙΙ και ΙΙΙ. 

(β) IV και V.  

(γ) Μόνο το V. 

(δ) ΙΙ, ΙV και V. 

(ε) Mόνο το IV.  

 

Ερώτηση 21 

Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει το γράφημα ταχύτητας – χρόνου ενός σώματος 

για διάστημα 6s. Ποιό από τα επόμενα γραφήματα θέσης – χρόνου 

αντιπροσωπεύει την κίνηση του σώματος;  
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Ερώτηση 22 

Θεωρήστε τα ακόλουθα γραφήματα (προσέξτε τους διαφορετικούς άξονες). 

Ποιό από τα παρακάτω αντιστοιχεί σε κίνηση του σώματος με σταθερή μη μηδενική 

επιτάχυνση;  

(α) Ι, ΙΙ και IV. 

(β) Μόνο το V. 

(γ) ΙΙ και V. 

(δ) Μόνο το IV  

(ε) ΙΙΙ και V 

 

Ερώτηση 23 

Τα γραφήματα ταχύτητας – χρόνου για 5 διαφορετικά σώματα φαίνονται παρακάτω. Όλοι οι 

άξονες έχουν την ίδια κλίμακα. Ποιό σώμα έχει την μεγαλύτερη μετατόπιση;  

 

 

Ερώτηση 24 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί μια μπάλα, όταν  αυτή αφεθεί 

ελεύθερη έχοντας μια αρχική ταχύτητα. Ποιο από τα πιο κάτω γραφήματα ταχύτητας- χρόνου 

αντιστοιχεί στην κίνηση που εκτελεί η μπάλα;    
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Ερώτηση 25 

Το διπλανό σχήμα αντιπροσωπεύει τα γραφήματα ταχύτητας – χρόνου της κίνησης δύο 

σωμάτων Α και Β. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις 

είναι σωστή;  

(α) Τη χρονική στιγμή t = 4s, το σώμα Β φθάνει το σώμα 

Α. 

(β) Στα πρώτα 4s της κίνησης, το σώμα Β έχει μέση 

ταχύτητα 5m/s.  

(γ) Τη χρονική στιγμή t = 4s, τα δύο σώματα έχουν καλύψει την ίδια απόσταση. 

(δ) To σώμα Α είναι ακίνητο. 

(ε) Το σώμα Β κινείται με ομοιόμορφη θετική ταχύτητα. 

 

Ερώτηση 26 

Θεωρήστε τα ακόλουθα γραφήματα (προσέξτε τους διαφορετικούς άξονες). 

Ποιό/ποιά από τα γραφήματα αντιστοιχούν σε κίνηση του σώματος με ομοιόμορφα 

αυξανόμενη ταχύτητα;  

(α) Μόνο το ΙΙ. 

(β) ΙΙΙ και V. 

(γ) Μόνο το ΙV. 

(δ) ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 

(ε) Μόνο το ΙΙΙ. 
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Ποσοστιαία Αποτελέσματα Ερωτήσεων  

 

Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  26.2 27.5 0.4 23.4 22.1 0.4 

2 2  2.0 9.4 12.3 1.6 73.8 0.8 

3 6  8.2 0 14.8 69.7 6.6 0.8 

4 3  1.6 7.4 4.1 43.0 40.6 3.3 

5 1  0 0.4 46.3 47.5 4.9 0.8 

6 2  36.9 52.9 2.5 5.3 0.4 2.0 

7 2  37.7 10.2 45.1 4.1 0.4 2.5 

8 6  2.9 15.2 14.8 63.5 1.2 2.5 

9 7  7.4 20.1 6.1 6.6 59.0 0.8 

10 3  58.6 11.5 10.2 13.5 4.5 1.6 

11 5  2.5 21.7 4.5 66.0 4.5 0.8 

12 7  3.7 87.3 6.1 1.2 1.6 0 

13 1  81.6 5.7 2.0 8.6 1.6 0.4 

14 5  2.5 80.7 2.5 5.3 8.2 0.8 

15 5  57.0 3.7 11.9 4.5 22.1 0.8 

16 4  4.1 16.4 4.5 22.1 51.6 1.2 

17 6  77.5 4.1 1.6 16.0 0.4 0.4 

18 1  31.6 20.1 8.2 32.8 3.3 4.1 

19 6  13.5 34.8 44.3 1.6 1.6 4.1 

20 7  1.6 19.7 42.2 14.3 20.1 2.0 

21 5  4.5 54.1 6.6 13.5 19.3 2.0 

22 7  9.4 10.7 63.9 7.4 6.6 2 

23 7  1.6 49.2 15.6 24.2 7.4 2.0 

24 7  49.6 10.7 9.4 4.9 21.7 3.7 

25 6  21.3 32.0 13.1 3.3 25.0 5.3 

26 7  5.3 59.0 2.0 22.1 8.6 2.9 

Πίνακας 31: Αποτελέσματα ερωτήσεων από όλο το δείγμα  
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Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  29.9 24.6 0.6 19.2 25.1 0.6 

2 2  3.0 9.6 13.8 2.4 70.7 0.6 

3 6  9.6 0 17.4 66.5 6.0 0.6 

4 3  1.8 4.8 1.8 42.5 44.9 4.2 

5 1  0 0 37.1 56.9 5.4 0.6 

6 2  41.9 47.3 1.8 5.4 0.6 3.0 

7 2  31.1 10.8 52.7 2.4 0 3.0 

8 6  2.4 13.2 16.2 65.9 1.8 0.6 

9 7  7.2 19.2 6.6 4.8 62.3 0 

10 3  61.1 10.8 8.4 12.0 6.0 1.8 

11 5  2.4 16.2 5.4 71.3 3.6 1.2 

12 7  2.4 93.4 3.0 0 1.2 0 

13 1  78.4 6.6 1.8 10.2 2.4 0.6 

14 5  1.8 78.4 1.8 7.2 9.6 1.2 

15 5  58.1 3.6 13.8 3.0 21.0 0.6 

16 4  3.0 9.6 3.0 24.0 58.7 1.8 

17 6  85.6 1.2 0.6 11.4 0.6 0.6 

18 1  30.5 19.8 6.0 37.1 3.0 3.6 

19 6  13.2 38.9 42.5 1.2 1.8 2.4 

20 7  0.6 18.0 41.9 18.0 19.2 2.4 

21 5  3.6 52.7 7.2 12.6 21.6 2.4 

22 7  7.8 9.6 69.5 5.4 6.0 1.8 

23 7  1.8 49.7 16.8 23.4 6.6 1.8 

24 7  53.3 9.0 5.4 4.8 24.0 3.6 

25 6  19.8 35.3 13.2 1.8 25.7 4.2 

26 7  3.6 64.1 1.8 24.0 6.0 0.6 

Πίνακας 32: Αποτελέσματα ερωτήσεων των φοιτητών  
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Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  32.0 20.0 0 12 36.0 0 

2 2  0 12 8.0 0 76.0 4 

3 6  0 0 16 80 4.0 0 

4 3  0 0 0 56.0 36.0 8 

5 1  0 0 36.0 64.0 0 0 

6 2  28 64.0 0 0 4.0 4.0 

7 2  36.0 12.0 52.0 0 0 0 

8 6  0 28.0 12.0 60 0 0 

9 7  12.0 12.0 4.0 4.0 68 0 

10 3  60.0 4.0 16.0 16.0 0 4.0 

11 5  8.0 4.0 0 84.0 4.0 0 

12 7  0 96 4.0 0 0 0 

13 1  80.0 8.0 0 8.0 4.0 0 

14 5  0 84.0 0 4.0 12.0 0 

15 5  80.0 0 4.0 4.0 12.0 0 

16 4  0 4.0 4.0 28.0 60.0 4.0 

17 6  92.0 4.0 0 4.0 0 0 

18 1  44.0 16.0 0 32.0 0 8.0 

19 6  12.0 44.0 36.0 4.0 4.0 0 

20 7  0 12.0 56.0 4.0 28.0 0 

21 5  4.0 60.0 0 12.0 24.0 0 

22 7  0 8.0 88.0 0 0 4 

23 7  0 64.0 4.0 20.0 12.0 0 

24 7  60.0 0 0 8.0 28.0 4.0 

25 6  12 52.0 8.0 0 24.0 4.0 

26 7  8.0 80.0 0 8.0 4.0 0 

Πίνακας 33: Αποτελέσματα ερωτήσεων από το Τμήμα Φυσικής 
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Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  35.9 21.9 0 17.2 25.0 0 

2 2  0 7.8 14.1 3.1 73.4 0 

3 6  14.1 0 15.6 62.5 6.3 1.6 

4 3  1.6 6.3 3.1 40.6 40.6 7.8 

5 1  0 0 37.5 54.7 6.3 1.6 

6 2  46.9 39.1 1.6 6.3 0 6.3 

7 2  29.7 3.1 56.3 3.1 0 7.8 

8 6  0 7.8 18.8 71.9 0 1.6 

9 7  9.4 17.2 4.7 7.8 60.9 0 

10 3  62.5 10.9 4.7 12.5 7.8 1.6 

11 5  1.6 18.8 1.6 71.9 4.7 1.6 

12 7  4.7 93.8 1.6 0 0 0 

13 1  71.9 7.8 0 15.6 3.1 1.6 

14 5  1.6 84.4 3.1 3.1 4.7 3.1 

15 5  56.3 1.6 14.1 1.6 25.0 1.6 

16 4  3.1 6.3 1.6 26.6 59.4 3.1 

17 6  87.5 0 0 12.5 0 0 

18 1  31.3 17.2 4.7 40.6 1.6 4.7 

19 6  14.1 45.3 37.5 0 1.6 1.6 

20 7  1.6 26.6 42.2 15.6 12.5 1.6 

21 5  0 62.5 7.8 7.8 17.2 1.6 

22 7  6.2 4.7 73.4 9.4 6.3 0 

23 7  1.6 54.7 15.6 20.3 4.7 3.1 

24 7  56.3 10.9 4.7 3.1 21.9 3.1 

25 6  10.9 43.8 9.4 1.6 28.1 6.3 

26 7  4.7 70.3 1.6 17.2 6.3 0 

Πίνακας 34: Αποτελέσματα ερωτήσεων από το Τμήμα ΦΥΣ.131 
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Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  41.4 17.2 0 17.2 20.7 3.4 

2 2  3.4 10.3 10.3 0 75.9 0 

3 6  6.9 0 6.9 86.2 0 0 

4 3  3.4 6.9 0 58.6 31.0 0 

5 1  0 0 51.7 48.3 0 0 

6 2  37.9 58.6 0 3.4 0 0 

7 2  44.8 3.4 51.7 0 0 0 

8 6  3.4 13.8 3.4 79.3 0 0 

9 7  0 13.8 3.4 3.4 79.3 0 

10 3  75.9 3.4 10.3 6.9 3.4 0 

11 5  0 20.7 3.4 72.4 3.4 0 

12 7  0 96.6 0 0 3.4 0 

13 1  89.7 3.4 3.4 3.4 0 0 

14 5  6.9 86.2 0 0 6.9 0 

15 5  55.2 3.4 17.2 3.4 20.7 0 

16 4  3.4 10.3 0 27.6 58.6 0 

17 6  93.1 0 0 3.4 3.4 0 

18 1  37.9 20.7 3.4 34.5 3.4 0 

19 6  24.1 48.3 20.7 0 0 6.9 

20 7  0 6.9 41.4 3.4 37.9 10.3 

21 5  6.9 58.6 0 13.8 13.8 6.9 

22 7  6.9 0 86.2 0 0 6.9 

23 7  3.4 55.2 10.3 20.7 6.9 3.4 

24 7  65.5 6.9 3.4 0 20.7 3.4 

25 6  20.7 41.4 13.8 3.4 17.2 3.4 

26 7  3.4 72.4 3.4 10.3 6.9 3.4 

Πίνακας 35: Αποτελέσματα ερωτήσεων από το Τμήμα Ιατρικής  
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Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  14.3 34.7 2.0 26.5 22.4 0 

2 2  6.1 10.2 18.4 4.1 61.2 0 

3 6  10.2 0 26.5 53.1 10.2 0 

4 3  2.0 4.1 2.0 28.6 63.3 0 

5 1  0 0 28.6 61.2 10.2 0 

6 2  44.9 42.9 4.1 8.2 0 0 

7 2  22.4 24.5 49.0 4.1 0 0 

8 6  6.1 12.2 22.4 53.1 6.1 0 

9 7  6.1 28.6 12.2 2.0 51.0 0 

10 3  51.0 18.4 8.2 12.2 8.2 2.0 

11 5  2.0 16.3 14.3 63.3 2.0 2.0 

12 7  2.0 89.8 6.1 0 2.0 0 

13 1  79.6 6.1 4.1 8.2 2.0 0 

14 5  0 63.3 2.0 18.4 16.3 0 

15 5  51.0 8.2 16.3 4.1 20.4 0 

16 4  4.1 16.3 6.1 16.3 57.1 0 

17 6  75.5 2.0 2.0 18.4 0 2.0 

18 1  18.4 24.5 12.2 36.7 6.1 2.0 

19 6  6.1 22.4 65.3 2.0 2.0 2.0 

20 7  0 16.3 34.7 36.7 12.2 0 

21 5  6.1 30.6 14.3 18.4 30.6 0 

22 7  14.3 22.4 44.9 6.1 12.2 0 

23 7  2.0 32.7 28.6 30.6 6.1 0 

24 7  38.8 12.2 10.2 8.2 26.5 4.1 

25 6  34.7 12.2 20.4 2.0 28.6 2.0 

26 7  0 42.9 2.0 49.0 6.1 0 

Πίνακας 36: Αποτελέσματα ερωτήσεων από το Τμήμα ΦΥΣ.134 
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Ερώτηση Κατηγορία  

Απάντηση (%) 

A B Γ Δ Ε 
Καμία 

Απάντηση 

1 4  18.2 33.8 0 32.5 15.6 0 

2 2  0 9.1 9.1 0 80.5 1.3 

3 6  5.2 0 9.1 76.6 7.8 1.3 

4 3  1.3 13.0 9.1 44.2 31.2 1.3 

5 1  0 1.3 66.2 27.3 3.9 1.3 

6 2  26.0 64.9 3.9 5.2 0 0 

7 2  51.9 9.1 28.6 7.8 1.3 1.3 

8 6  3.9 19.5 11.7 58.4 0 6.5 

9 7  7.8 22.1 5.2 10.4 51.9 2.6 

10 3  53.2 13.0 14.3 16.9 1.3 1.3 

11 5  2.6 33.8 2.6 54.5 6.5 0 

12 7  6.5 74.0 13.0 3.9 2.6 0 

13 1  88.3 3.9 2.6 5.2 0 0 

14 5  3.9 85.7 3.9 1.3 5.2 0 

15 5  54.5 3.9 7.8 7.8 24.7 1.3 

16 4  6.5 31.2 7.8 18.2 36.4 0 

17 6  59.7 10.4 3.9 26.0 0 0 

18 1  33.8 20.8 13.0 23.4 3.9 5.2 

19 6  14.3 26.0 48.1 2.6 1.3 7.8 

20 7  3.9 23.4 42.9 6.5 22.1 1.3 

21 5  6.5 58.4 3.9 15.6 14.3 1.3 

22 7  13.0 13.0 51.9 11.7 7.8 2.6 

23 7  1.3 48.1 13.0 26.0 9.1 2.6 

24 7  41.6 14.3 18.2 5.2 16.9 3.9 

25 6  24.7 24.7 13.0 6.5 23.4 7.8 

26 7  9.1 48.1 2.6 18.2 14.3 7.8 

Πίνακας 37: Αποτελέσματα ερωτήσεων από μαθητές 

 

 


