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Το κουδούνι για διάλειμμα μόλις ‘χτύπησε’. Η Χριστίνα και οι συμμαθητές της 

περιμένουν με αγωνία την άδεια του καθηγητή των Μαθηματικών για να βγουν από 

την αίθουσα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο καθηγητής δίνει το ‘σήμα’ ότι, το 

μάθημα τελείωσε και γρήγορα η αίθουσα αδειάζει. Η Χριστίνα ως επιμελήτρια 

ανοίγει τα παράθυρα και σβήνει τα φώτα. Ο καθηγητής εντυπωσιασμένος της λέει: 

«Μπράβο Χριστίνα! Το ξέρεις πως με αυτή τη λογική και απλή κίνηση (το σβήσιμο 

των φώτων) το σχολείο εξοικονομεί αρκετά χρήματα;» 

Απορημένη η Χριστίνα ρωτά: «Μα μόνο με το σβήσιμο των φώτων σε μία αίθουσα 

τι χρήματα μπορούμε να εξοικονομήσουμε;» 

Ο καθηγητής της απαντά: «Αν όλοι οι επιμελητές των τμημάτων έκαναν την ίδια 

κίνηση σε κάθε διάλειμμα, το ετήσιο χρηματικό όφελος για το σχολείο θα ήταν 

εντυπωσιακό! Τι λες; Μπορείς να υπολογίσεις με ακρίβεια πόσα χρήματα 

εξοικονομούνται ετησίως αν κάθε επιμελητής έσβηνε τα φώτα της τάξης του στο 

διάλειμμα;» 

Η Χριστίνα γεμάτη ενθουσιασμό και περιέργεια θέτει το πρόβλημα στους φίλους 

της. «Ποια δεδομένα χρειαζόμαστε για τον υπολογισμό;» ρωτά ο Κώστας. 

Σκέψεις κατακλύζουν τα μυαλά των παιδιών και ιδέες ακούγονται η μία μετά την 

άλλη. «Πόσες αίθουσες έχουμε;», «Πόσα φώτα υπάρχουν σε κάθε αίθουσα;», «Σε 

κάθε φως πόσες λάμπες υπάρχουν;», «Πόσο χρόνο διαρκούν συνολικά τα 

διαλείμματα την ημέρα;». η Χριστίνα όμως ένιωθε ότι, κάτι έλειπε από τα 

δεδομένα.  
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Πειραματική διαδικασία 

Ας υποθέσουμε ότι, η παρέα της Χριστίνας είναι στο σχολείο σας. 

Μπορείτε να απαντήσετε στα ερωτήματα που τέθηκαν; Να 

χρησιμοποιήσετε τον πίνακα της Σελίδας 3. 

 

 

 

 

Λίγη Φυσική… 
 1 Watt είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος 

 1kW=1000W 

 1kWh=1kWx 1h= η ενέργεια που καταναλώνεται σε μία 

ώρα (η ποσότητα των kW) 

 

 

«Παιδιά, κάτι ακόμη χρειαζόμαστε για να κάνουμε τους υπολογισμούς!». 

«Μα ναι! Πρέπει να ξέρουμε πόσα Watt είναι η κάθε μία λάμπα και πόσα € 

χρεώνεται η κατανάλωση της 1kWh(κιλοβατώρας)», συμπληρώνει ο Γιάννης 

που είναι άριστος στη Φυσική, με μεγάλη υπερηφάνεια.  

«Watt, kWh, τι είναι αυτά;» ρωτά ο Νίκος 
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