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Ερωτήσεις  … με ατελή διατύπωση  …και παρανοήσεις 
 

Α. Μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής στη δυναμική ενέργεια … 
με περισσότερες απαντήσεις  

Ένα σώμα Σ μάζας m=1Kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 

Κ=100N/m  φυσικού μήκους ℓ=0,5m και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α=0,2m. 

Όταν ελατήριο όταν το ελατήριο έχει μήκος ℓ=0,7m η δυναμική ενέργεια έχει τιμή:  

α. U=0,5J  β. U=2,0J  γ. U=1,0J  δ. U=-2,0J 

Σημειώστε με δικαιολόγηση τη σωστή πρόταση. Θεωρείστε g=10m/s2. 

 

Η ανωτέρω  ερώτηση δόθηκες 

σε τεστ «σκοπιμότητας» σε 

μαθητές μου  της Γ΄ Λυκείου 

που χρονικά ήταν στην φάση 

που διδάσκονταν τις 

ταλαντώσεις.  

Το θέμα δόθηκε με 

συγκεκριμένο σκοπό, αφενός 

να συζητηθεί με τους 

μαθητές  η προσοχή τους σε 

όλες τις εκφράσεις του 

προβλήματος και αφετέρου να 

συζητηθούν τα αποτελέσματα 

με νεοδιόριστους καθηγητές 

Φυσικής  σε ειδική επιμορφωτική ημερίδα στη οποία ήμουνα εισηγητής.   

1ο σχόλιο: Επιστημονικά η ερώτηση ήταν σκόπιμα ελλιπής διότι δεν αναφέρει το είδος της 

ζητούμενης δυναμικής ενέργειας, που εδώ μπορεί να είναι δυναμική ενέργεια ταλάντωσης, 

δυναμική ενέργεια ελατηρίου (ελαστικότητας) ή και δυναμική ενέργεια βαρύτητας του 

σώματος Σ.  

2ο σχόλιο: Το σώμα, τη ζητούμενη στιγμή, είναι στη θέση Γ του σχήματος και αν άσκηση 

ήθελε,  

➢ τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης, η απάντηση θα ήταν 21
U= Ky

2
 

100 /m,y 0,1m=  =+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  

U=0,5J  … με σωστή την πρόταση (α). 

➢ τη δυναμική ενέργεια ελαστικότητας, η απάντηση θα ήταν 21
U= K

2
  

100 /m, 0,2m=   =+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  U=2,0J  … με σωστή την πρόταση (β). 

➢ τη δυναμική ενέργεια βαρύτητας, η απάντηση ποικίλει ανάλογα με το που θα πάρουμε 

μηδενικό επίπεδο δυναμικής ενέργειας βαρύτητας .  

• Αν U=0 στην κατώτερη θέση y=+0,2m τότε U=mgh  
h 0,1m=

⎯⎯⎯⎯→ U=1,0J με 

σωστή την πρόταση (γ). 

• Αν U=0 στην κατώτερη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου όπου y=-0,1m τότε 

U=mgh  
h 0,2m=−

⎯⎯⎯⎯→ U=-2,0J με σωστή την πρόταση (δ). 
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Παρατήρηση: Ανάλογα με ποιο είδος δυναμικής ενέργειας που υπολογίζουμε μπορεί να είναι 

σωστές όλες οι απαντήσεις , κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την έκφραση στη άσκηση 

«Σημειώστε με δικαιολόγηση τη σωστή πρόταση» εννοώντας σωστή μία μόνο πρόταση. 

3ο σχόλιο: Επειδή χρονικά είμασταν  στην ενότητα «ταλαντώσεις» θεωτείται ίσως αυτονόητο 

ότι ο όρος δυναμική ενέργεια αναφέρεται στη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης. Αυτό στην 

εκπαιδευτική αλληλεπίδραση με τους μαθητές δεν είναι σωστό και δημιουργεί λανθασμένα 

μηνύματα.  

• Όταν τα ερωτήματα έχουν φραστικές ή επιστημονικές ατέλειες δημιουργούνται ερωτήματα 

την ώρα της εξέτασης κάτι που σημαίνει απώλεια χρόνου και διάχυση της προσοχής από 

την διαχείριση του γραπτού. 

• Δίνεται λανθασμένο επιστημονικό μήνυμα για  την έννοια « δυναμική ενέργεια» ότι αυτή 

ταυτίζεται μόνο με δυναμική ενέργεια ταλάντωσης. Η λογική αυτή παρασύρει τους 

μαθητές σε λανθασμένες απαντήσεις ακόμη και αν η ερώτηση είναι σαφής. Έτσι στις 

πανελλαδικές εξετάσεις του 2015  σε μια άσκηση ταλάντωσης ζητούνταν η δυναμική 

ενέργεια ελαστικότητας και αρκετοί μαθητές αν και γνώριζαν το θέμα, αντί αυτής 

υπολόγισαν – λόγω συνήθειας επειδή αυτή ζητούταν εννοούνταν στις ασκήσεις …όπως 

εδώ- την  δυναμική ενέργεια ταλάντωσης.  

4ο σχόλιο: Οι απαντήσεις των 20 μαθητών που τους δόθηκε το ανωτέρω θέμα ( για να 

αξιοποιηθεί στη ειδική επιμορφωτική ημερίδα για νεοδιόριστους καθηγητές Φυσικής) και που 

από την αρχή τονίσθηκε ότι δεν θα δοθούν διευκρινήσεις, έδωσαν τις εξής απαντήσεις:  

❖ 14 μαθητές ( ποσοστό 70%)  θεώρησαν ότι ζητείται η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης και 

αυτή προσπάθησαν να βρουν, χωρίς να εκφράσουν κάποιο προβληματισμό για την 

διατύπωση του θέματος, αλλά σωστά τη βρήκαν 12 μαθητές ( ποσοστό στο σύνολο 60%).  

❖ 3 μαθητές (ποσοστό 15%) προσπάθησαν να βρουν την δυναμική ενέργεια ελαστικότητας, 

χωρίς να εκφράσουν κάποιο προβληματισμό για την διατύπωση του θέματος,  αλλά σωστά 

τη βρήκαν 2 μαθητές ( ποσοστό στο σύνολο 10%).  

❖ 1 μαθητής (ποσοστό 5%) δεν έδωσε καμία απάντηση χωρίς να εκφράσει κάποιο 

προβληματισμό για την διατύπωση του θέματος. 

❖ 2 μαθητές (ποσοστό 10%)  διατύπωσαν προβληματισμό για τη σωστή διατύπωση του 

θέματος και έτσι υπολόγισαν σωστά τόσο την δυναμική ταλάντωσης όσο  και τη δυναμική 

ελαστικότητας και σημείωσαν ότι δεν μπορεί να υπολογίσουν την δυναμική βαρύτητας του 

σώματος γιατί δεν δίνεται το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας. 

(*) Οι μαθητές εδώ γνώριζαν το δοκιμαστικό του θέματος  και ίσως προβληματίσθηκαν για τις 

απαντήσεις …οι οποίες σε άλλη κανονική εξέταση ίσως ήταν διαφορετικές και σε βάρος της 

απόδοσής τους. 

 

Β. Οι συνθήκες ισορροπίας του στερεού σώματος και η λανθασμένη ερώτηση Α.3 της 
Φυσικής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 

Δείτε το Θέμα στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας μου  

https://www.btsounis.gr/panneladikes-2014 
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