
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΜΙΟΣ  
 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΡΟ∆ΟΣ 2010 



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

 

 ii



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Περιεχόµενα 

Α. Μετρήσεις .................................................................................................................1 
Α1. Μέτρηση του όγκου στερεού σώµατος ..............................................................2 
Α2. Μέτρηση της µάζας ενός σώµατος.....................................................................4 
Α3. Μέτρηση του βάρους ενός σώµατος ..................................................................5 
Α4. Μέτρηση της πυκνότητας υγρού σώµατος.........................................................6 
Α5. Πυκνότητα στερεού σώµατος.............................................................................7 

Β. Θερµοκρασία και θερµότητα ....................................................................................8 
Β1. Η αφή µας ξεγελά ...............................................................................................9 
Β3. Οι θερµοκρασίες εξισώνονται ..........................................................................11 
Β4. Θερµότητα, είδος υγρού και µεταβολή θερµοκρασίας.....................................12 
Β5. Θερµότητα, ποσότητα υγρού και µεταβολή θερµοκρασίας .............................13 
Β6. ∆ιαστολή – συστολή  στερεών .........................................................................14 
Β7. ∆ιαστολή – συστολή  υγρών.............................................................................15 
Β8. ∆ιαστολή – συστολή  αερίων (1)......................................................................16 
Β9. ∆ιαστολή – συστολή  αερίων (2)......................................................................17 
Β10. ∆ιαστολή – συστολή  αερίων (3)....................................................................18 
Β11. ∆ιάδοση θερµότητας στα στερεά....................................................................19 
Β12. Αγωγοί και µονωτές .......................................................................................20 
Β13. Πού διατηρείται για περισσότερο χρόνο ένα παγάκι; ....................................21 
Β14. Το µπαλόνι που δεν σκάει ..............................................................................22 
Β15. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα στα υγρά (1)..............................................23 
Β16. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα στα υγρά (2)..............................................24 
Β17. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα στα υγρά (3)..............................................25 
Β18. Ακτινοβολία κάτω από αναµµένο λαµπτήρα .................................................26 
Β19. Απορρόφηση θερµότητας ...............................................................................27 
Β20. Ακτινοβολία και είδος επιφάνειας ..................................................................28 
Β21. Η θερµική ακτινοβολία που εκπέµπει ένα σώµα σε ορισµένο χρόνο εξαρτάται 
από την θερµοκρασία του........................................................................................29 
Β22. Προσδιορισµός σηµείου βρασµού ουσιών .....................................................30 
Β23. Βρασµός νερού ...............................................................................................31 
Β24. Επίδραση ατµοσφαιρικής πίεσης στο σηµείο βρασµού .................................32 
Β25. Μελέτη της εξάτµισης ....................................................................................33 

Γ. ∆υνάµεις – Πίεση – Υδροστατική Πίεση ................................................................35 
Γ1. Νοµός του Hooke..............................................................................................36 
Γ2. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή ............................................37 
Γ3. Προς ποια κατεύθυνση θα πέσει ο χάρακας; ....................................................40 
Γ4. Το βάρος ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που αυτό ασκεί;........................41 
Γ5. Το εµβαδό της βάσης ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που αυτό ασκεί; ....42 
Γ6. Το βάθος ενός υγρού επηρεάζει την υδροστατική πίεση που ασκεί;................43 
Γ7. Η πυκνότητα ενός υγρού επηρεάζει την υδροστατική πίεση που αυτό ασκεί;.44 
Γ8. Η υδροστατική πίεση εξαρτάται από το βάθος.................................................45 

∆. Αέρας – Ατµοσφαιρική Πίεση ................................................................................46 
∆1. Ο αέρας περιέχει οξυγόνο.................................................................................47 
∆2. Ο αέρας περιέχει υδρατµούς.............................................................................48 
∆3. Ο αέρας έχει βάρος ...........................................................................................49 
∆4. Ο αέρας καταλαµβάνει όγκο (1).......................................................................50 
∆5. Ο αέρας καταλαµβάνει όγκο (2).......................................................................51 
∆6. Το νερό που δε χύνεται .....................................................................................52 

 i



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

∆7. Μπορείς να µεταφέρεις νερό µε τρύπιο µπουκάλι; ..........................................53 
∆8. Βεντούζα σε λείες και τραχιές επιφάνειες ........................................................54 
∆9. Το νερό που ανεβαίνει ......................................................................................55 
∆10. Το τσαλάκωµα του πλαστικού µπουκαλιού ...................................................56 
∆11. Το τσαλάκωµα του αλουµινένιου κουτιού .....................................................57 

Ε. Ηλεκτρικό ρεύµα - Ηλεκτροµαγνητισµός ...............................................................58 
Ε1. Πότε ανάβει το λαµπάκι; ..................................................................................59 
Ε2. Το ηλεκτρικό ρεύµα περνά µέσα από όλα τα υλικά; ........................................60 
Ε3. Το ηλεκτρικό ρεύµα περνά από τα υγρά; .........................................................62 
Ε4. Βραχυκύκλωµα .................................................................................................64 
Ε5. Σύνδεση λαµπών σε σειρά ................................................................................66 
Ε6. Σύνδεση λαµπών παράλληλα............................................................................68 
Ε7. Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύµατος σε πυξίδα ................................................70 
Ε8. Κατασκευή ενός ηλεκτροµαγνήτη ....................................................................71 
Ε9. Από τον µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό .............................................................73 
Ε10. Κατασκευή απλής «µπαταρίας» από πατάτα..................................................74 

ΣΤ. Οξέα και βάσεις.....................................................................................................75 
ΣΤ1. Τα οξέα και οι βάσεις αλλάζουν το χρώµα του δείκτη «κόκκινο λάχανο»....76 
ΣΤ2. Εξουδετέρωση βάσης από οξύ και οξέος από βάση.......................................78 

Ζ. Έµβια – Άβια ...........................................................................................................80 
Ζ1. Παρατήρηση φυτικού κυττάρου .......................................................................81 
Ζ2. Παρατήρηση στοµάτων φύλλων.......................................................................82 
Ζ3. Μεταφορά ουσιών στα φυτά.............................................................................83 
Ζ4. Προσδιορισµός αµύλου ....................................................................................84 
Ζ5. Ύπαρξη αµύλου στα φύλλα ..............................................................................85 
Ζ6. ∆ιαχωρισµός χρωστικών ουσιών κόκκινων φύλλων ........................................86 
Ζ7. ∆ιαχωρισµός χρωστικών ουσιών πράσινων φύλλων........................................87 
Ζ8. ∆ιαπνοή.............................................................................................................88 
Ζ9. Αναπνοή............................................................................................................89 

Η. Ενέργεια ..................................................................................................................90 
Η1. Η ενέργεια αλλάζει µορφή ...............................................................................91 

 ii



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

 i



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Μετρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Α1. Μέτρηση του όγκου στερεού σώµατος 

Εισαγωγή 

 

Ο όγκος δείχνει πόσο χώρο καταλαµβάνει ένα σώµα.  

 

Ο όγκος ενός σώµατος µετράται σε κυβικά µέτρα (m³). Υποδιαιρέσεις του κυβικού 

µέτρου είναι το κυβικό δεκατόµετρο (dm³) και το κυβικό εκατοστόµετρο (cm³). Για 

τη µέτρηση του όγκου των υγρών χρησιµοποιείται το λίτρο (l) και το χιλιοστόλιτρο 

(ml). Ισχύει: 1m³=1000 dm³=1000 l=1000000 cm³=1000000 ml. 

 

Ο όγκος ενός υγρού σώµατος µετριέται µε τον ογκοµετρικό κύλινδρο. 

 

Ο όγκος ενός κανονικού στερεού 

σώµατος υπολογίζεται µε τη 

βοήθεια µαθηµατικών τύπων. 

 

Για να µετρήσουµε τον όγκο ενός 

µη κανονικού στερεού σώµατος 

χρησιµοποιούµε τον ογκοµετρικό κύλινδρο. 

     Ογκοµετρικοί κύλινδροι 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Ένδειξη µέτρησης: 21,5ml 
 
 
Ογκοµέτρηση: Για την σωστή ανάγνωση ογκοµετρικών µετρήσεων το µάτι του 

παρατηρητή πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία µε το υγρό. 
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Πειραµατική διαδικασία: 

 

1) Μέσα σε έναν ογκοµετρικό κύλινδρο ρίξε νερό 

περίπου µέχρι τη µέση. 

2) Τοποθέτησέ τον πάνω σε µια οριζόντια επιφάνεια 

και σηµείωσε στον πίνακα Α την ένδειξη που 

αντιστοιχεί στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. 

3) Πάρε ένα κοµµάτι πλαστελίνης, που µπορεί να µπει 

άνετα µέσα στο σωλήνα. Βύθισέ το µέσα στο νερό. 

4) Σηµείωσε στον πίνακα Α τη νέα ένδειξη που 

αντιστοιχεί στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο 

σωλήνα. 

5) Με βάση τις δύο ενδείξεις υπολόγισε τον όγκο του 

κοµµατιού της πλαστελίνης.  

      Vπλ.= V΄- Vνερ =………………………………… 

      Σηµείωσε το αποτέλεσµα στον πίνακα Α. 

 

Πίνακας Α 

Όγκος νερού Vνερ.= 

Όγκος νερού και πλαστελίνης V΄= 

Όγκος πλαστελίνης Vπλ.= 

 

Εργασία: Να σχεδιάσεις µια πειραµατική δραστηριότη

αναλυτικά τη διαδικασία υπολογισµού του όγκου ενός

σώµατος: (α) µε βάση τις δύο εικόνες που ακολουθούν 

µαθηµατικού τύπου υπολογισµού του όγκου ενός κυλίνδρο

 
 
 

 

 

 

 

 

τα όπου να περιγράψεις 

 µεταλλικού κυλινδρικού 

και (β) µε τη βοήθεια του 

υ. 
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Α2. Μέτρηση της µάζας ενός σώµατος 

Εισαγωγή 

Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχει ένα σώµα. Η µάζα µετράται σε 

χιλιόγραµµα (κιλά) (Kg) ή γραµµάρια (g). Ισχύει: 1 Kg =1000 g.                                

Για να µετρήσουµε τη µάζα ενός σώµατος 

χρησιµοποιούµε το ζυγό (ζυγαριά). 

 

 
               Ζυγαριές µε δίσκους και µε σταθµά 
                                                                                                     Ηλεκτρονική ζυγαριά 
 
Πειραµατική διαδικασία: 

Α. Μέτρηση της µάζας στερεού σώµατος 

1. Τοποθέτησε στον ένα δίσκο µιας ζυγαριάς ένα κοµµάτι πλαστελίνης. 

2. Τοποθέτησε σταθµά στον άλλο δίσκο της ζυγαριάς ώστε η ζυγαριά να 

ισορροπεί. 

3. Η µάζα της πλαστελίνης είναι: ……………………………………………….. 

4. Τοποθέτησε στην ηλεκτρονική ζυγαριά το κοµµάτι πλαστελίνης. 

5. Η µάζα της πλαστελίνης είναι: ……………………………… 

6. Άλλαξε το σχήµα της πλαστελίνης. Πόση θα είναι µάζα της; ………………… 

      Μπορείς να δικαιολογήσεις την απάντησή σου;…………….…………………. 

……………………………………………………………………………………… 

7. Ζύγισε ξανά τη πλαστελίνη. Η µάζα της είναι:………………………………… 

8. Γράψε τα συµπεράσµατά σου: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Β. Μέτρηση της µάζας υγρού σώµατος 

1. Τοποθέτησε στην ηλεκτρονική ζυγαριά ένα δοχείο. 

2. Η µάζα του δοχείου είναι: …………………………… 

3. Βάλε µέσα στο δοχείο µια ορισµένη ποσότητα νερού. 

4. Η µάζα του νερού και του δοχείου είναι: ……………… 

5. Η µάζα του νερού είναι: ……………………………….. 
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Α3

Εισαγωγή 

Βάρος ενός σώµατος είναι η δύναµη µε την οποία το έλκει η Γη. 

ετράται σε Newton (Ν).  

µόµετρο είναι το όργανο µε το οποίο µετράµε το βάρος και γενικά τις δυνάµεις. 

 ύλης (δηλ. η µάζα). 

 τη διέλευση βαρέων οχηµάτων, µας ενδιαφέρει 

 

 στους πόλους 

  ε , ν

ετρα

ία: 

 

. Κρέµασε το δυναµόµετρο.  

ναµόµετρου ώστε να δείχνει µηδέν.  

 Τοποθέτησε στο άγκιστρο του δυναµόµετρου ένα σώµα. 

: ………Ν. 

ι µάζα 1 Kg, το βάρος του θα είναι ………. Ν».  

. Μέτρηση του βάρους ενός σώµατος 

 

Το βάρος µ

∆υνα

Όταν ζυγίζουµε ζάχαρη ή κρέας, µας ενδιαφέρει η ποσότητα της

Όταν απαγορεύουµε από µια γέφυρα

η δύναµη µε την οποία τα έλκει η Γη (δηλ. το βάρος). Επειδή όσο µεγαλύτερο είναι

το βάρος ενός σώµατος τόσο µεγαλύτερη είναι η µάζα του, στη καθηµερινή ζωή τα 

θεωρούµε περίπου το ίδιο πράγµα και χρησιµοποιούµε τις ίδιες µονάδες. 

Όµως, η µάζα ενός σώµατος είναι ίδια σε όποιο 

σηµείο του σύµπαντος και αν βρεθεί το σώµα, 

ενώ το βάρος του µεταβάλλεται.  

Το βάρος ενός σώµατος εξαρτάται από τη θέση 

στην οποία βρίσκεται το σώµα. Έχει 

διαφορετική τιµή αν τοποθετηθεί

ή τον ισηµερινό, στην επιφάνεια της θάλασσας 

ή στην κορυφή νός βουνού στη  επιφάνεια της 

γης ή της σελήνης. 

                                                                                                       
 
Πειραµατική διαδικασ

∆υναµόµ  

1

2. Ρύθµισε το δείκτη του δυ

3.

4. Το βάρος του σώµατος είναι

5. Ζύγισε το σώµα. 

6. Η µάζα του σώµατος είναι: …………g ή ……….. Kg. 

7. Συµπλήρωσε την πρόταση:  

      «Αν ένα σώµα έχε
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Α4. Μέτρηση της πυκνότητας υγρού σώµατος 

Εισαγωγή 

Πυκνότητα ονοµάζεται η µάζα που έχει µια µονάδα όγκου του σώµατος. 

α δείχνει το πόσο πυκνή είναι η ύλη σε ένα σώµα, πόση µάζα συµπιέζεται 

ε ορισµένο χώρο.  

 όγκο του 

αι σε g/ml ή g/cm3 . 

ική διαδικασία: 

) Ζύγισε τον ογκοµετρικό κύλινδρο. Σηµείωσε τη 

 του 

στον πίνακα Β. 

3) 

όγισε τη µάζα  

νερού. Γράψε την τιµή της στον 

4) 

 

Πίνακας Β 

άζα ογκοµετρικού κυλίνδρου (g)  

 

Η πυκνότητ

σ

Για να υπολογίσουµε τη πυκνότητα ενός σώµατος διαιρούµε τη µάζα µε τον

σώµατος. 

Η πυκνότητα µετράτ

 

Πειραµατ

 

1

µάζα του στον πίνακα Β. 

 

2) Ρίξε µέσα στον κύλινδρο νερό 

και σηµείωσε τον όγκο

 

Ζύγισε τον κύλινδρο µαζί µε το 

νερό και υπολ του περιεχόµενου

πίνακα Β. 

 

Να βρεις την πυκνότητα του νερού. Σηµείωσε την τιµή της στον πίνακα Β  

 
Μ

Μάζα ογκοµετρικού κυλίνδρου και νε  ρού (g) 

Μάζα νερού (g)  

Όγκος νερού (cm3)  

Πυκνότητα νερού (g/cm3)  
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Α5. Πυκνότητα στερεού σώµατος 

λικά 

Πλαστελίνη, ζυγός, ογκοµετρικός κύλινδρος, νερό 

Πειραµατική διαδικασία: 

σιµοποίησε ράβδους πλαστελίνης. Φτιάξε 

 

µαζών, πλάθοντας αντίστοιχα: µια, δύο 

παλάκι και γράψε την 

2) ι  σ

ε την απάντησή σου. 

………………………………………………………………… 

3) θε µπαλάκι, µε τον τρόπο που έµαθες.  Σηµείωσε 

4) 

 αλάκι 1 Μπαλάκι 2 

Υ

 

1) Χρη

δύο µπαλάκια πλαστελίνης διαφορετικών

ράβδους. Ζύγισε κάθε µ

τιµή της µάζας του στον πίνακα Γ.  

Με βάση τη µέχρ τώρα εµπειρία ου, απάντησε 

στην ακόλουθη ερώτηση: 

Ποιο από τα δύο µπαλάκια έχει µεγαλύτερη 

πυκνότητα; 

 Το βαρύτερο 

 Το ελαφρύτερο  

 Έχουν την ίδια πυκνότητα 

∆ικαιολόγησ

……………………

……………………………………………………………………………………… 

Μέτρησε τον όγκο που έχει κά

τις τιµές των όγκων στον πίνακα Γ. 

Υπολόγισε την πυκνότητα που έχει κάθε µπαλάκι. Γράψε τις αντίστοιχες τιµές 

στον πίνακα Γ.  

Πίνακας Γ 

Μπ

Μάζα   

Όγκος   

Πυκνότητα    

 
 Με βά πειραµατικ αποτελέσµατα, που έχεις καταγράψει στον πίνακα Γ, 

επιβεβ  ή διαψεύσθηκε η πρόβλεψη που κανες στο βήµα 2 της 

πειρ δικασίας ……………………………………………………… 

ση τα ά 

αιώθηκε έ

αµατικής δια ; 
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. Θερµοκρασία και θερµότητα 

 

 

 

 

Β
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Β1. Η αφή µας ξεγελά 

Υλικά 

, ένα κοµµάτι µέταλλο, ρινίσµατα σιδήρου, δύο 

θερµόµετρα. 

 δύο αντικείµενα, το µεταλλικό και το ξύλινο που βρίσκονται στο ίδιο 

 για αρκετές ώρες. Κρατάµε µε το ένα χέρι το µεταλλικό και µε το άλλο 

µε την ίδια ηση και για τα δύο σώµατα; 

……………………………………………………………………………………… 

ψυχρότερο; 

 σιδήρου και 

…

Ένα κοµµάτι ξύλο, πριονίδια

 

Πειραµατική διαδικασία 

Παίρνουµε τα

περιβάλλον

χέρι το ξύλινο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχου  αίσθ

…………………………………………………………………………………………

…

Ποιο από τα δύο µας δίνει την εντύπωση ότι είναι 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Με τη βοήθεια θερµοµέτρου µετρούµε τη θερµοκρασία ρινισµάτων

πριονιδιών.  

Ποια θερµοκρασία έχουν; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Συµπέρασµα 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β2. Η θερµοκρασία δεν εξαρτάται από το µέγεθος του σώµατος 

 

) Μέτρησε τη θερµ µοκρασία του 

) Μέτρησε τη θερµ Η θερµοκρασία του δωµατίου είναι …… 

) Ρίχνουµε το ώστε στο ένα δοχείο να περιέχεται 

 

Το νερό στα δύο  ίσες ή διαφορετικές ; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………… …………………… 

 νοµίζεις ότι θα είναι  νερού; Γιατί; 

……………… ………………………………………… 

 

Ένα δοχείο µε νερό βρίσκεται σε δωµάτιο. 

 

 

 

α οκρασία του νερού. Η θερ νερού είναι …………… 

β οκρασία του δωµατίου. 

γ νερό σε δύο δοχεία µε τέτοιο τρόπο 

περισσότερη ποσότητα νερού.  

 
 
 
 

 δοχεία θα έχει  θερµοκρασίες

… ……………………………………………………

Μέτρησε τη θερµοκρασία του νερού στα δύο δοχεία. Τι συµπεραίνεις; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

δ) Ρίχνουµε το νερό των δύο δοχείων σε ένα νέο δοχείο.  

 

 

 

Ποια  η θερµοκρασία του

…………………………………………………………………………………………

… ……………………………

Μέτρησε τη θερµοκρασία του νερού. Τι συµπεραίνεις;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β3. Οι θερµοκρασίες εξισώνονται 

Υλικά 

Ένα µεταλλικό δοχείο (π.χ. ένα µπρίκι), νερό, ένα καµινέτο, µια λεκάνη, δύο 

 

ατική διαδικασία 

 

θερµανθεί αρκετά και µε το ένα θερµόµετρο µετράµε την θερµοκρασία 

ου. Στο µεταξύ βάζουµε κρύο νερό στη λεκάνη και µε το άλλο θερµόµετρο µετρούµε 

 δοχείο µε το ζεστό νερό, στην λεκάνη µε το κρύο νερό, ενώ 

ε τα θερµόµετρα, παρατηρούµε τις µ πληρώνουµε 

 παρακάτω πίνακα. 

 

θερµόµετρα. 

Πειραµ

Ανάβουµε το καµινέτο και τοποθετούµε πάνω το µεταλλικό δοχείο µε νερό. Το

αφήνουµε να 

τ

την θερµοκρασία του. 

 

 

 

Βυθίζουµε το µεταλλικό

µ εταβολές της θερµοκρασίας. Συµ

τον

 

Χρόνος σε λεπτά Θερµοκρασία νερού στο 

δοχείο Α 

Θερµοκρασία νερού στο

δοχείο Β 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Συµπέρασµα 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β4. Θερµότητα, είδος υγρού και µεταβολή θερµοκρασίας  

 

ε τις αρχικές θερµοκρασίες του νερού και του λαδιού. Τοποθετούµε τα 

 

λεπτά. Μετρούµε τις τελικές θερµοκρασίες του νερού και του λαδιού. 

υµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα: 

 Νερό Λάδι 

Υλικά:  

∆ύο δοχεία µε ίσες ποσότητες νερού και λαδιού, µια λεκάνη, νερό, δύο θερµόµετρα. 

Πειραµατική διαδικασία:  

Μετρούµ

δοχεία µε τις ίσες ποσότητες νερού και λαδιού σε λεκάνη που περιέχει ζεστό νερό για

2 

 

 

 

 

 

Σ

 

Αρχική θερµοκρασία   

Χρόνος θέρµανσης   

Τελική θερµοκρασία   

Μεταβολή θερµοκρασίας   

 

Συµπέρασµα: 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β5. Θερµότητα, ποσότητα υγρού και µεταβολή θερµοκρασίας 

Υλικά:  

∆ύο δοχεία µε διαφορετικές ποσότητες νερού, µια λεκάνη, νερό, δύο θερµόµετρα. 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

 τα 

 τις διαφορετικές ποσότητες νερού σε λεκάνη που περιέχει ζεστό νερό για 2 

µπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα: 

 δοχείο 1 Νερό στο δοχείο 2 

Μετρούµε τις αρχικές θερµοκρασίες των δύο ποσοτήτων νερού. Τοποθετούµε

δοχεία µε

λεπτά. Μετρούµε τις τελικές θερµοκρασίες του νερού στα δύο δοχεία. 

 

 

 

 

 

 

Συ

 

Νερό στο 

Αρχική θερµοκρασία   

Τελική θερµοκρασία   

Μεταβ. θερµοκρασίας   

 

Συµπέρασµα: 

…… …………………………… ……………………… ………………………… … …

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β6. ∆ιαστολή – συστολή  στερεών 

 

Υλικά:  

Μια λωρίδα από αλουµινόχαρτο µε µήκος ρίπου 120cm και πλάτους 2cm, δύο 

πίρτα. 

 

µατική διαδικασία: 

 ορθοστάτες όρθιους πάνω στο τραπέζι. Τοποθέτησε τη µια άκρη από τη 

 να αποµακρυνθούν µεταξύ 

τους και το αλουµινόχαρτο να τεντωθεί ελαφρά. Άναψε το γκαζάκι και κρατώντας το 

ργά κάτω από το αλουµινόχαρτο. 

 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

µπέρασµα: 

πε

ορθοστάτες µε συνδέσµους, ένα γκαζάκι, σ

Πειρα

Βάλε τους

λωρίδα του αλουµινόχαρτου στο σύνδεσµο του ενός ορθοστάτη και την άλλη στο 

σύνδεσµο του άλλου. Τράβηξε τους ορθοστάτες, ώστε

µε το χέρι να το µετακινείς α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συ

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β7. ∆ιαστολή – συστολή  υγρών  

 

Υλικά:  

 γυάλινη φιάλη, ένα λεπτό σωληνάκι, ένα πώµα, ένα δοχείο, ζεστό και κρύο νερό, 

τική διαδικασία:  

α λεπτό σωλήνα σε ένα πώµα και 

οποθέτησέ το στο στόµιο της φιάλης. Παρατήρησε ότι 

 ύψος στο σωλήνα. Με 

…

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Μια

τέµπερα, µαρκαδόρος 

 

Πειραµα

Γέµισε τη φιάλη µε κρύο νερό το οποίο έχεις χρωµατίσει 

µε τέµπερα. Πέρασε έν

τ

το νερό φτάνει σε ένα ορισµένο

µαρκαδόρο σηµάδεψε τη στάθµη του νερού. Τοποθέτησε 

τη φιάλη µέσα σε ένα δοχείο που περιέχει ζεστό νερό. 

 

 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………… …………………………

…

 

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β8. ∆ιαστολή – συστολή  αερίων (1) 

λικά:  

υάλινη φιάλη, φελλός, γυάλινος σωλήνας, σωλήνας σχήµατος U.       

µατική διαδικασία:  

 άδεια φιάλη και κλείσε την καλά µε 

. Το γυάλινο σωλήνα να τον συνδέσεις 

 έχει λίγο 

 χέρια σου από τη φιάλη. 

 
 

 

Υ

Γ

 

Πειρα

Πάρε µια

φελλό, από το κέντρο του οποίου περνά γυάλινος 

σωλήνας

µε σωλήνα σχήµατος U  που

χρωµατισµένο νερό (µανόµετρο). Πιάσε µε τα 

χέρια σου την άδεια φιάλη. 

Πρόβλεψη: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Αποµάκρυνε τα

Πρόβλεψη: 

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β9. ∆ιαστολή

 

Υλικά:  

 – συστολή  αερίων (2) 

ε παγάκια.   

 

έρνα το λαιµό του ξεφούσκωτου µπαλονιού στο λαιµό του µπουκαλιού. Βάλε το 

 µέσα στο µπολ µε το ζεστό νερό.   

…

……… ………………………. 

αρατήρηση: 

……………………………… … …………………………

………………………………………………………………………………………. 

υµπέρασµα: 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Ένα γυάλινο µπουκάλι (π.χ. µπύρας), ένα µπαλόνι, ένα µπολ µε ζεστό νερό, ένα µπολ 

µ

Πειραµατική διαδικασία:  

Π

µπουκάλι

 

 

 

 

Πρόβλεψη……………………………………………………………………………

………………………………………………… ………

Π

… …………………… ……

…

Σ

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………

 ……………………………………………………………………………………….. 

Βγάλε το µπουκάλι από το ζεστό νερό και τοποθέτησέ το στο µπολ µε τα παγάκια. 

Πρόβλεψη……

………………………………………………………………………………………….

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β10. ∆ιαστολ

 

Υλικά:  

ή – συστολή  αερίων (3) 

φελλός, γυάλινος σωλήνας, δοχείο µε νερό, κερί, ορθοστάτης 

 

 χέρια µας τη φιάλη. 

 

ρόβλεψη: 

……………………………………

……………………………………… …………………………………… 

αρατήρηση: 

……………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Γυάλινη φιάλη, 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Πραγµατοποιούµε τη διάταξη του παρακάτω σχήµατος. Θερµαίνουµε τη κωνική

φιάλη πλησιάζοντας ένα κερί ή ακουµπάµε µε τα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π

… …………………………………………………

… …………

 

Π

……………………………………………

…

 

Ερµηνεία: 

…………………………………………………………………………………………

……………….. ………………………………………………………………………. 

…

………………………………………………………………………………………… 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β11. ∆ιάδ

 

Υλικά:  

οση θερµότητας στα στερεά 

 

ειραµατική διαδικασία:  

1. Στερέωσε στο µεταλλικό δοχείο το 

µονωτική ταινία. 

γη βαζελίνη κρέµασε δύο 

ην είναι 

πολύ κοντά µεταξύ τους ούτε πολύ 

µατος. 

ος. 

4. κά λεπτά.  

Πα

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

µεταλλικό δοχείο, χάλκινο σύρµα, καρφίτσες, λίγη βαζελίνη, µονωτική ταινία, ένα

κερί σε κηροπήγιο ή γκαζάκι 

 

Π

χάλκινο σύρµα χρησιµοποιώντας τη 

2. Με λί

καρφάκια από το χάλκινο σύρµα. 

Φρόντισε τα καρφάκια να µ

κοντά στις άκρες του σύρ

3. Άναψε το κερί και τοποθέτησέ το έτσι 

ώστε να ζεσταίνει την άκρη του σύρµατ

Περίµενε για µερι

 

ρατήρηση:  

 ………………………………………………

Συµπέρασµα: 

…

…………………

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β12. Αγωγοί και µονωτές  

, 

 

                                 θερµόµετρα 

 

                                       σιδερένιο δοχείο 

                              δοχείο από φενιζόλ 

 ίσες ποσότητες κρύου νερού στο σιδερένιο δοχείο και στο δοχείο από 

ενιζόλ. Μέτρησε τη θερµοκρασία του νερού στα δύο δοχεία. Τοποθέτησε τα δοχεία 

έτρησε 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………… 

: 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

 

Υλικά:  

ένα σιδερένιο δοχείο, ένα δοχείο από φενιζόλ, ένα µεγάλο πλαστικό ή γυάλινο δοχείο

ζεστό και κρύο νερό, δύο θερµόµετρα. 

 

                                              

 

                                     

                                              

                                        

 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Τοποθέτησε

φ

µέσα σε ένα πλαστικό δοχείο που περιέχει ζεστό νερό. Μετά από 2 λεπτά µ

ξανά τις θερµοκρασίες του νερού στα δύο δοχεία.  

 

Πρόβλεψη: 

…

………………………………

 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

 

Συµπέρασµα

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…

 …………………
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β13. Πού διατηρείται για περισσότερο χρόνο ένα παγάκι;  

 
 
 
                   παγάκι                                                              
 
 
                  σιδερένιο ποτήρι                                                                    πλαστικό ποτήρι 
 
 

Σε σιδερένιο ή σε πλαστικό ποτήρι µπορούµε να διατηρήσουµε για περισσότερο 

…………………… …………… 

……… …………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 πείραµα για να ελέγξεις την απάντησή σου και γράψε τις 

………………………………………………………………………………… 

 

χρόνο ένα παγάκι;  

…………………………… …………………………

 

Γιατί; 

… ………… …………

…

…

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Πραγµατοποίησε ένα

διαπιστώσεις σου.  

…………………………………………………………………………………………

………

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β14. Το µπαλόνι που δεν σκάει 

ειραµατική διαδικασία: 

Φούσκωσε ένα µπαλόνι και τοποθέτησέ το  στη φλόγα. 

 
 
  

……………………… 

Παρατήρηση: 

…………………………………………… ……………………………………… 

ειραµατική διαδικασία: 

άλε λίγο νερό στο άλλο µπαλόνι, φούσκωσέ το και τοποθέτησέ το πάνω στη φλόγα. 

ρόβλεψη: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Υλικά:  

∆ύο µπαλόνια, νερό, ένα αναµµένο κεράκι 

 

Π

 πάνω

 
 
 
 
 
 

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… …

Π

Β

 

Π

………………

Παρατήρηση: 

…………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία: 

…………………………………………………………………………………………

…

………………
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β15. ∆ιάδοση

 

Υλικά:  

 θερµότητας µε ρεύµατα στα υγρά (1) 

ε δοκιµαστικό σωλήνα βάζουµε 

ένα παγάκι, από πάνω ένα βαρίδι 

υθµένα και γεµίζουµε το σωλήνα 

ω µε νερό . 

ερµαίνουµε το σωλήνα κοντά 

 του 

ερού. 

………………………………………………… 

αρατήρηση: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

∆οκιµαστικός σωλήνας, νερό, βαρίδι, συσκευή θέρµανσης (γκαζάκι), ορθοστάτης. 
 
 

Πειραµατική διαδικασία: 

 

Σ

για να συγκρατεί το παγάκι στο 

π

µέχρι πάν

 

Θ

στην ελεύθερη επιφάνεια

ν

 

Πρόβλεψη: 

………………………………………

………………………………………

 

…………………………………………………

Π

………………………………………

………………………………………

…………

 …

………………

 

Συµπέρασµα: 

…

…………………

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Β16. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα στα υγρά (2) 

Υλικά:  

Ένα κοντό µπουκάλι (π.χ. µπουκάλι από παιδικό αντιβιοτικό ή µπουκάλι από 

ουρωτή), ένα  πλαστικό µπουκάλι αναψυκτικού των 2 λίτρων, νερό βρύσης, ζεστό 

 

 

ποίο έχουµε διαλύσει 

τέµπερα π.χ. κόκκινη, ώστε το ζεστό νερό να έχει αποκτήσει χρώµα.  

ύµε το µικρό µπουκάλι µέσα στο στενό και ψηλό κυλινδρικό δοχείο.  

  

Σ

νερό, τέµπερα. 

Πειραµατική διαδικασία:  

Παίρνουµε το µεγάλο πλαστικό µπουκάλι και κόβουµε το πάνω µέρος του, εκεί που

αρχίζει να στενεύει. Έτσι φτιάχνουµε ένα στενό και ψηλό κυλινδρικό δοχείο.  

Βάζουµε στο δοχείο αυτό νερό από τη βρύση.  

Γεµίζουµε το κοντό µπουκάλι µε πολύ ζεστό νερό µέσα στο ο

Τοποθετο

Προσέχουµε µη χύσουµε το νερό από το µικρό µπουκάλι. Πρέπει το στόµιο του 

µικρού µπουκαλιού να καλυφθεί από το κρύο νερό.  

 

   
  
Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Β17. ∆ιάδο

 

Υλικά:  

ση θερµότητας µε ρεύµατα στα υγρά (3) 

ης διάδοσης θερµότητας µε ρεύµατα, υπερµαγγανικό κάλιο, νερό, 

 

 

ειραµατική διαδικασία: 

αγµατοποιούµε τη διάταξη του παραπάνω σχήµ συσκευή µε 

νερό και ρίχνουµε στ στόµιο λίγα κρυσταλλάκια υπερµαγγανικού καλίου. 

Θερµαίνουµε τη συσκευή  κάτω αριστερή γωνία της. Επαναλαµβάνουµε όλη τη 

διαδικασία θερµαίνοντας  συσκευή στη κάτω δεξιά γωνία της. 

 

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

µ

……………………………………………………………………………………… 

 

Συσκευή επίδειξ
συσκευή θέρµανσης (γκαζάκι), ορθοστάτης. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Π

Πρ ατος. Γεµίζουµε τη 

ο 

 στη

τη

……………

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασ α: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…
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Β18. Ακτιν

 

Υλικά:  

οβολία κάτω από αναµµένο λαµπτήρα 

 λαµπτήρας, τα χέρια µας, θερµόµετρο. 

µπτήρα. 

………………………………………………………………………………………

……………………… 

Συµπέρασµα: 

……………………………………………………………………………… 

µατική διαδικασία: 

 που αντί για την παλάµη σου να

 

 και µετά από 4 λεπτά σηµείωσε 

άλι τη θερµοκρασία του. 

 

Ένας ηλεκτρικός

 

Πειραµατική διαδικασία: 

Κρατούµε τα χέρια µας κάτω από τον λαµπτήρα σβησµένο. 

Ανάβουµε τον λα

 

 

Παρατήρηση: 

…

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………

 

Πειρα

Επανέλαβε το πείραµα µόνο  

χρησιµοποιήσεις ένα θερµόµετρο. Σηµείωσε την αρχική

θερµοκρασία του θερµόµετρου

π

 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Β19. Απορρόφηση θερµότητας 

 

Υλικά:  

ς λαµπτήρας, δύο θερµόµετρα, λευκό και µαύρο ύφασµα. 

 υφάσµατα γύρω από τα θερµόµετρα. Άναψε τον λαµπτήρα σε 

α 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………… … 

υµπέρασµα: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ένας ηλεκτρικό

 

Πειραµατική διαδικασία: 

Τύλιξε τα δύο

απόσταση 10 εκ. από τα θερµόµετρα. Μετά από 5 λεπτά σηµείωσε τη θερµοκρασί

στα θερµόµετρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση: 

……………………

… ………………………………………

 

Σ

…

…
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Β20. Ακτινοβολία και είδος επιφάνειας 

ι, 

ιαδικασία: 

οχεία την ίδια ποσότητα ζεστού νερού της ίδιας 

ερµοκρασίας π.χ. 100oC. Επίσης βάζουµε από 

να θερµόµετρο σε κάθε δοχείο. Περιµένουµε 5 

επτά. Η θερµοκρασία ελαττώνεται µε τον ίδιο 

υθµό και στα δυο δοχεία; 

…………………………………………………………………………………………

µα: 

µατική διαδικασία: 

ια δοχεία και βάζουµε µέσα σ' αυτά την ίδια ποσότητα 

. Περιµένουµε 5 λεπτά. Η 

δυο δοχεία; 

 

 

 

Υλικά:  

∆ύο µεταλλικά δοχεία, το ένα βαµµένο µαύρο και το άλλο όπως είναι να γυαλίζε

ζεστό και κρύο νερό, δύο θερµόµετρα, ένα φωτιστικό. 

 

Πειραµατική δ

Έστω Α το δοχείο µε τα µαύρα τοιχώµατα και Β 

µε τα λεία και στιλπνά. Βάζουµε και στα δύο 

δ

θ

έ

λ

ρ

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασ

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πειρα

Χρησιµοποιούµε πάλι τα ίδ

νερού συνηθισµένης θερµοκρασίας, π.χ. 20 oC. Απέναντι

απόσταση απ' αυτά τοποθετούµε ένα αναµµένο φωτιστικό

θερµοκρασία αυξάνεται µε τον ίδιο ρυθµό και στα 

Παρατήρηση:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα: 

 από τα δοχεία και σε µικρή 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Β21. Η θερµική
χρόνο εξαρτάται από την θερµοκρασία του 

 

 ακτινοβολία που εκπέµπει ένα σώµα σε ορισµένο 

 δύο δοχεία µε τα µαυρισµένα τοιχώµατα. Στο A βάζουµε το βραστό 

µε την θερµοκρασία και στα δύο θερµόµετρα. 

                                                          

…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
Υλικά:  

∆ύο µεταλλικά δοχεία (π.χ. δύο κουτιά από κονσέρβα) µε µαυρισµένα τοιχώµατα, 

βραστό και χλιαρό νερό, δύο θερµόµετρα. 
 

Πειραµατική διαδικασία: 

Έστω Α και Β τα

νερό θερµοκρασίας π.χ. 100 oC και στο Β βάζουµε ίση ποσότητα χλιαρού νερού 

θερµοκρασίας π.χ. 40oC. Βάζουµε από ένα θερµόµετρο στο κάθε κουτί. Μετά από 5 

λεπτά διαβάζου

 

 

 

 

 

 

 

            ∆οχείο Α ∆οχείο Β 

 

Παρατήρηση: 

………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Συµπέρασµα:  

…………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Β22. Προσδιορισµός σηµείου βρασµού ουσιών 

λικά:  

µόµετρο, απιονισµένο 

ερό, αλάτι, ζάχαρη. 

                               

 

των 100ml. Θερµαίνουµε 

το νερό και παρατηρούµε τις ενδείξεις του θερµοµέτρου που έχει αναρτηθεί σε 

. 

Υ

Ορθοστάτης, λύχνος θέρµανσης, ποτήρι θέρµανσης 100ml, θερ

ν

 
 
                                                                                            
                                                                                         Θερµόµετρο                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Πειραµατική διαδικασία: 

Τοποθετούµε 50ml απιονισµένου νερού σε ποτήρι ζέσεως 

ορθοστάτη

Συµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα: 

t(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

θ(οC)          

 

Το σηµείο βρασµού του απιονισµ  νερού είναι…………………….. 

παναλαµβάνουµε την διαδικασία ρίχνοντας στα 50ml νερού 10g αλάτι. 

υµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα: 

(min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ένου

 

Ε

Σ

t

θ(οC)          

 

Το σηµείο βρασµού του αλατόνερου είναι…………………….. 

Συµπέρασµα:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Β23. Βρασµός νερού 

 

Υ   

ρθοστάτης, λύχνος θέρµανσης, ποτήρι θέρµανσης 100ml, θερµόµετρο, απιονισµένο 

Θερµόµετρο                                                  

 

Πειραµατική διαδικασία:  

σµένου νερού σε ποτήρι ζέσεως των 100ml. Θερµαίνουµε 

ο νερό και παρατηρούµε τις ενδείξεις του θερµοµέτρου που έχει αναρτηθεί σε 

η. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

λικά:

Ο

νερό. 

 
                                                                                            
                                                          
 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 

Τοποθετούµε 50ml απιονι

τ

ορθοστάτ

Συµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα: 

t(min)

θ(οC)          

 

Το σηµείο βρασµού του απιονισµ  νερού είναι…………………….. 

ρωτήσεις: 

) Μεγαλώνουµε τη φλόγα του λύχνου θέρµανσης. Τι θα συµβεί µε το σηµείο 

ρασµού του απιονισµένου νερού; Γιατί: 

……………………………………………………………………………………….. 

) Αν χρησιµοποιήσουµε 90ml νερού, το σηµείο βρασµού θα µείνει 

ιο ή θα µεταβληθεί; Γιατί; 

………………………………………………………….. 

Σχεδίασε και πραγµατοποίησε πειράµατα για να ελέγξεις τις απαντήσεις που έδωσες 

στις ερωτήσεις (α) και (β). 

ένου

 

Ε

(α

β

…

(β απιονισµένου 

ίδ

………………………………
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Β24. Επίδραση ατµοσφαιρικής πίεσης στο σηµείο βρασµού 

 

Τοποθετούµε ένα ποτήρι νερό µέσα στον κώδωνα µιας αντλίας κενού. Αντλώντας 

έπουµε το ποτήρι µε το νερό. Γράψτε τις 

ρήσ  και τα µπερ ατά σας. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Συµπέρασµα: 

…………………………………………………………………………………………. 

……………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………….. ………………………………………………………………………. 

 

 

αέρα, δηµιουργούµε χαµηλή πίεση. Βλ

παρατη εις  συ άσµ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόβλεψη: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Παρατήρηση: 

…………………………………………………………………………………………
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Β25. Μελέτη της εξάτµισης 

λικά  

ινόπνευµα. Σταγονόµετρο. Πλαστικά πιάτα. Σύριγγα. Πλαστικό δοχείο µικρό. 

αρτόνι 15Χ15cm

ειραµατική ∆ιαδικασία 1 

ε το σταγονόµετρο ρίξε µια σταγόνα 

ινόπνευµα σε ένα πλαστικό πιάτο. Περίµενε 

-3 λεπτά. 

ρόβλεψη: 

……………………………………………

…………………………………………… 

: 

υµπέρασµα: 

………………………………………………………………………. 

ειραµατική ∆ιαδικασία 2 

µετρο ρίξε µια σταγόνα οινόπνευµα σε ένα 

……………………………………………………………………………………… 

αρατήρηση: 

…………………………………………………

υµπέρασµα: 

………………………………………………………………………………. 

……………….. ………………………………………………………………………. 

 

Υ

Ο

Χ . 

 

Π

Μ

ο

2

Π

…

…

Παρατήρηση

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σ

…………………

……………….. ………………………………………………………………………. 

 

Π

Με το σταγονό

πλαστικό πιάτο και µια σταγόνα νερού σε ένα άλλο πιάτο. 

Περίµενε 2-3 λεπτά. 

Πρόβλεψη: 

………………………………………………………………

…

Π

………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σ

…………
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Πειραµατική ∆ιαδικασία 3 

Με τη σύριγγα ρίξε 5 ml οινόπνευµα σε ένα πλαστικό 

ιάτο και σε ένα µικρό δοχείο. Περίµενε 6-7 λεπτά. 

…

…………………………………… 

ση: 

…………………………………………………………………………

……………………………………… 

………………………………………………………………………. 

ιάτα. Κούνησε ένα χαρτόνι πάνω από το πρώτο πιάτο σαν 

………………………………………………………………… 

: 

…………………………

πέρασµα: 

………………………………………………………………………. 

 

 

π

Πρόβλεψη: 

……………………………………… …………

……………………………………………………

Παρατήρη

…………

………………

…………………………………………………

Συµπέρασµα: 

…………………

……………….. ………………………………………………………………………. 

 

 

Πειραµατική ∆ιαδικασία 4 

Με τη σύριγγα ρίξε 5 ml οινόπνευµα σε δύο πλαστικά 

π

να κάνεις αέρα για 3 λεπτά. 

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………

………………………

………………………

Παρατήρηση

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Συµ

…………………

……………….. ………………………………………………………………………. 
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Γ. ∆υνάµεις
 

 – Πίεση – Υδροστατική Πίεση 
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Γ1. Νοµός του Hooke 

:  

ρθοστάτη και σφιγκτήρα, ελατήριο, βαράκια των 0.5 Ν (50 g) 

ειραµατική διαδικασία: 

. Άσκησε µε προσοχή δύναµη στο ελατήριο ώστε να 

. Κρέµασε από τον ορθοστάτη το ελατήριο όπως φαίνεται στο 

χήµα. Μέτρησε το αρχικό µήκος του ελατηρίου. Καταχώρησε 

η µέτρησή σου στον παρακάτω πίνακα. 

. Κρέµασε ένα βαράκι στο κάτω  µέρος του ελατηρίου και 

έτρησε το νέο µήκος του. Καταχώρησε τη µέτρησή σου στον 

αρακάτω πίνακα. 

. Πρόσθεσε διαδοχικά και άλλα βαράκια και κάθε φορά 

αταχώρησε τις µετρήσεις σου στον παρακάτω πίνακα.  

. Υπολόγισε το πηλίκο: βάρος / επιµήκυνση ελατηρίου, και 

υµπλήρωσε τον πίνακα  

Βάρος (Ν) Ολικό µήκος 

ελατηρίου (cm) 

Επιµήκυνση  

ελατηρίου (cm) 

Βάρος (Ν) / 

Επιµήκυνση  

ελατηρίου (cm) 

 Υλικά

Ο

 

Π

1

αποµακρυνθούν οµοιόµορφα οι σπείρες του. 

2

σ

τ

3

µ

π

4

κ

5

σ

            

            

            

            

 

Συµπέρασµα: 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

# # 

 

 

…

 …

…
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Γ2. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή 

 ασκείται µεταξύ δύο 

ωµάτων; 

………………………………………………………… 

……………………………… 

ΜΕΤΡΩ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Το είδος της επιφάνειας επηρεάζει την τριβή που

σ

………………………………

…………………………………………………………

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ 

είδος επιφάνειας (λεία, 

τραχιά, ανώµαλη, οµαλή) 

µάζα και επιφάνεια 

σώµατος,  σ

δύναµη µε την οποία 

 

απόσταση που διανύει το  

ώµα σε κάθε επιφάνεια 

αφήνεται να κινηθεί πάνω

σε µια επιφάνεια 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: ................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: .................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…

…………………

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:   

…………………………………………………………………………………………

…
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Η λίπανση µιας επιφάνειας επηρεάζει την τριβή που ασκείται µεταξύ 

ύο σωµάτων; 

…………………………………………………………………………… 

ΑΛΛΑΖΩ ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ 

δ

………………………………………………………………………………………….. 

……………

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

στεγνή /λιπασµένη επιφάνεια µάζα

σώ

δύναµη µε την οποία 

 πάνω 

,  

 οποία 

απόσταση που διανύει το  

σ θε επιφάνεια 

 και επιφάνεια 

µατος,  

αφήνεται να κινηθεί

σε µια επιφάνεια

είδος επιφάνειας στην

αφήνεται να κινηθεί 

ώµα σε κά

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: ...................................................................................  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: .................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Το βάρος επηρεάζει την τριβή που ασκείται σε ένα σώµα; 

…………………………………………………………………………………………. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ ΚΡ  ΜΕΤΡΩ 

………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ

βάρος (µά ) επ

ο οποίο 

ώµα,  

 οποία 

µήκος του υ 

α 

ζα σώµατος ιφάνεια σώµατος,  

µήκος λαστίχου µε τ

τραβώ το σ

είδος επιφάνειας στην

κυλά 

τεντωµένο

λαστίχου ακριβώς πριν 

αρχίσει να κινείται το σώµ

 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ..................................... 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

: ..............................................

…

…

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: .................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

…

…

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  

…………………………………………………………………………………………

…

…
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Γ3. Προς ποια κατεύθυνση θα πέσει ο χάρακας; 

 

Υλικά: 

Ένα ξύλινο χάρακα ενός µέτρου. 

 

Πειραµατ α: 

 δυο ας, έτσι ώ

βρίσκεται σε απόσταση 10 εκ. απ

το άκρο του χάρακα και ο άλλος 

απόσταση 30 εκ. από το άλλο 

άκρο. 

λησιάζουµε τους δείκτες των 

………………………………………………………………………………………

ρµηνεία:  

………………………………………………………………………………………. 

………………  

 

…………….. ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

ική διαδικασί

Στηρίζουµε το χάρακα στους  δείκτες των χεριών µ στε ο ένας δείκτης να 

ό 

σε 

Π

χεριών µας ώστε να βρεθούν πολύ 

κοντά, σε απόσταση περίπου 5 εκ. 

 

Πρόβλεψη: 

…

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ε

…

……………….. …… ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Συµπέρασµα:  

…………………………………………………………………………………………. 

…

…
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Γ4. Το βάρος ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που αυτό ασκεί; 

 διαδικασία:  

τικών βαρών (50g, 100g) και ίσων εµβαδών βάσης 

σε  άµµου. Παρατήρησε το βάθος στο οποίο βουλιάζει κάθε σώµα. 

: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

 

 

Πειραµατική

 Τοποθέτησε δύο σώµατα διαφορε

επιφάνεια

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παρατήρηση

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

…………………

 

Συµπέρασµα: 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

…………………
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Γ5. Το εµβαδό της βάσης ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που 
αυτό ασκεί; 

ιφάνεια 

µµου. Παρατήρησε το βάθος στο οποίο βουλιάζει κάθε σώµα. 

 
 
 
 
 
 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Τοποθέτησε δύο σώµατα ίσων βαρών και διαφορετικών εµβαδών βάσης σε επ

ά

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Συµπέρασµα: 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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Γ6. Το βάθος ενός υγρού επηρεάζει την υδροστατική πίεση που 
ασκεί; 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Τοποθέτησε νερό σε ένα δοχείο. Βάλε τη µανοµετρική κάψα σε δύο διαφορετικά 

βάθη µέσα στο νερό (5cm και 10cm). Μέτρησε την υδροστατική πίεση σε κάθε 

άθος. 

                                      

                                                           

Βάθος Υψοµετρι

 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

 

β

 
 
 
 
 
 
                                                          
 
                                        

m 

 
 
 
 

Μετρήσεις: 

Συµπλήρωσε τον πίνακα. 

 

 

  

 

  

Συµπέρασµα: 

……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

…

 
 
 

 

Βάθος 5c
m 
Βάθος 10c
κή διαφορά 

…………………… 

…………………… 

………………….. 

…………………… 

………………….. 
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Γ7. Η πυκνότητα ενός υγρού επηρεάζει την υδροστατική πίεση π
αυτό ασ

ου 
κεί; 

 

 

 

                                 Νερό                                                           Αλατόνερο 

υµπλήρωσε τον πίνακα. 

υµπέρασµα: 

……………………………………………………………………… 

 
 

Πειραµατική διαδικασία:  

Τοποθέτησε νερό και αλατόνερο σε δύο δοχεία. Βάλε τη µανοµετρική κάψα στο ίδιο 

βάθος µέσα στο νερό και στο αλατόνερο. Μέτρησε την υδροστατική πίεση σε κάθε 

υγρό. 
 
 
 

 

 

 
 
 
   
 
 

Μετρήσεις: 

Σ

Υγρό Υψοµετρική διαφορά 

  

  

 

Σ

…………………

 ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 
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Γ8. Η υδροστατική πίεση εξαρτάται από το βάθος 
 

Υλικά:  

ό, µια λεκάνη, πλαστελίνη. 

υµε στο πλαστικό µπουκάλι 3 στενές τρύπες  σε διαφορετικά βάθη, που να 

ρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο.  

λείνουµε τις τρύπες µε πλαστελίνη.  

εµίζουµε το µπουκάλι µε νερό από τη βρύση.  

Τοποθετούµ  το µπουκάλι σε κάποιο στήριγµα πάνω από τη λεκάνη έτσι, ώστε το 

νερό να τρέξει µέσα σε αυτήν και βγάζουµε την πλαστελίνη. 

 

ρόβλεψη

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………… ………

…………………………………………… ……… 

………………………………………………………

………………………………………. 

 

 

 

 

Ένα πλαστικό µπουκάλι, νερ

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Ανοίγο

β

Κ

Γ

ε

Π : 

…

…………………………………………………………

…

 

Παρατήρηση:  

… …

… …

…

…………………

Συµπέρασµα:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………….………………………………………………..………….…………… 
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∆. Αέρας – Ατµοσφαιρική Πίεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46
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∆1. Ο αέρας περιέχει οξυγόνο 
 

:  

 πιάτο, ένα ποτήρι, ένα κερί, σπίρτα, πλαστελίνη, νερό, τέµπερα. 

  

µατική διαδικασία:  

 το κερί όρθιο µέσα στο πιάτο. Στήριξέ το µε την πλαστελίνη, ώστε να 

παραµείνει όρθιο. Άναψε το κερί. Αφού ανάψει καλά το κερί, σκέπασέ το µε το 

ί αµέσως, από ρεύµα αέρα που µπορεί 

α δηµιουργηθεί. 

ρόβλεψη: 

……………………………………………………………………………………… 

αρατήρηση: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ρµηνεία: 

....... 

……………………………………………………………………………………… 

υµπέρασµ

...... 

………………………………………………………………………………………

… 

Υλικά

ένα

Πειρα

Τοποθέτησε

ποτήρι, προσεχτικά, ώστε να µην σβήσει το κερ

ν

 

 

 

 

 

 

 

Π

…

 

Π

…

…

 

Ε

 ...............................................................................................................................

…

 

Σ α: 

 ...............................................................................................................................

…

………………………………………………………………………………………
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∆2. Ο αέρας περιέχει υδρατµούς 

Έν ποτήρι, κρύο νερό.  

 

 

 

 

αρατήρηση: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

υµπέρασµα:  

……………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

Υλικά:  

α 

  

Πειραµατική διαδικασία:  

Βάλε κρύο νερό µέσα στο ποτήρι και άφησέ το πάνω στο τραπέζι.  

  

 

 

Π

…

………………

 ………………………………………………………………………………………… 

…

 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

…

 ……………

………………………………………………………………………………………… 

 

Σ

…………………

…………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…
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∆3. Ο αέρας έχει βάρος 
 
λικά:  

ψαλίδι, ένα χάρακα, δυο ίδια µπαλόνια (ελαφριά), µια καρφίτσα, σελοτέιπ. 

Πειραµατική διαδικασία:  

ς στη µέση του χάρακα. 

κράτησέ τη, ώστε ο χάρακας να κρέµεται. 

Μετακίνησε το δέσιµο πάνω στο χάρακα έτσι, ώστε ο 

χάρακας να ισορροπεί οριζόντια. Φούσκωσε τα δύο 

µπαλόνια περίπου το ίδιο και δέσε το λαιµό του 

καθενός για να µην ξεφουσκώσει. Κοντά στο λαιµό 

του ενός µπαλονιού κόλλησε µια λωρίδα σελοτέιπ. 

έσε καθένα µπαλόνι σε κάθε άκρη του χάρακα. 

δέσιµό τους πάνω στο χάρακα δεξιά - 

Πρόβλεψη: 

……………………………………………………………………………

Ερ ηνεία: 

……………………………………………………………………… 

Υ

Κλωστή, 

 

∆έσε τη µια άκρη της κλωστή

∆έσε την άλλη άκρη της κλωστής σε ένα στήριγµα ή 

 

∆

Μετακίνησε το 

αριστερά, ώστε να είναι ο χάρακας οριζόντιος. 

Τώρα τρύπα µε την καρφίτσα το µπαλόνι πάνω στο 

σελοτέιπ. Αφαίρεσε την καρφίτσα. 

 

……………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

µ

…………………

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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∆4. Ο αέρας καταλαµβάνει όγκο (1) 

τεγνό βαµβάκι, ένα στενό διαφανές ποτήρι (πλαστικό ή γυάλινο), σελοτέιπ, ένα 

) δοχείο,  νερό. 

χ µ ι

ησέ το µε σελοτέιπ στον πάτο 

το κατακόρυφα. 

άτω, στο νερό. Μετά βγάλε το 

σε το µε το χέρι σου. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Υλικά:  

Σ

µεγάλο διαφανές (γυάλινο ή πλαστικό

  

Πειραµατική διαδικασία:  

Βάλε νερό µέσα στο δο είο, όχι όµως έχρ  επάνω.  

Βάλε ένα κοµµάτι βαµβάκι µέσα στο ποτήρι και κόλλ

του ποτηριού. Αναποδογύρισε το ποτήρι, και κράτησέ 

Βύθισε το ποτήρι κατακόρυφα, µε τα χείλη προς τα κ

ποτήρι πάλι κατακόρυφα. Παρατήρησε το βαµβάκι, πιά

 

 

 

 

 

 

  

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

……………

 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………
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∆5. Ο αέρας καταλαµβάνει όγκο (2) 

  

 µ

και ρίξε νερό στο 

 µε τη βοήθεια πλαστελίνης τοποθέτησε το χωνί στο στόµιο του 

πουκαλιού, και προσπάθησε να γεµίσεις το µπουκάλι µε νερό. Για να 

ανεί το αποτέλεσµα, ρίξε απότοµα πολύ νερό στο χωνί. Τι συµβαίνει 

; Μπαίνει  το νερό στο µ

ρόβλεψη: 

 

 
 

Υλικά:  

ένα χωνί, ένα γυάλινο πουκάλι ρετσίνας ή µπύρας των 0,5 λίτρων, πλαστελίνη, ένα 

καλαµάκι, νερό.   

  

Πειραµατική διαδικασία:  

Τοποθέτησε το χωνί στο στόµιο του µπουκαλιού 

χωνί.  

Τι παρατηρείς;  

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………................... 

 

Τώρα

µ

φ

τώρα πουκάλι;   

 

Π

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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 επιφάνεια 

ού να είναι πάνω από τα χείλη του ποτηριού. Πίεσε απαλά µε την παλάµη το 

ν επιφάνεια του νερού και κρατώντας εκεί την παλάµη σου 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

∆6. Το νερό που δε χύνεται 

 

Υλικά:  

Ένα ποτήρι, το ένα τέταρτο από ένα φύλλο χαρτιού φωτοτυπίας ή χαρτόνι, νερό, µια 

λεκάνη. 

Πειραµατική διαδικασία:  

Γέµισε το ποτήρι µε νερό. Γέµισέ το σιγά και προσεχτικά, µέχρι να δεις την

του νερ

χαρτί πάνω στη

αναποδογύρισε το ποτήρι πάνω από την λεκάνη. Πάρε το χέρι σου. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη: 

…………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

……………

………………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

…
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∆7. Μπορείς να µεταφέρεις νερό µε τρύπιο µπουκάλι; 

 µεσαίου µεγέθους καρφί. 

ειραµατική διαδικασία:  

άνοιξε µια τρύπα στο πλευρικό 

…………………………………………………………… 

αρατήρηση: 

……………………………………………………………………………………… 

ρµηνεία: 

………………… …………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Υλικά:  

Ένα πλαστικό µπουκάλι του µισού λίτρου από αναψυκτικό, µια πλαστική λεκάνη, 

νερό, ένα

Π

Με τη βοήθεια του καρφιού 

τοίχωµα του µπουκαλιού κοντά στον πυθµένα του. Κράτησε 

το µπουκάλι ανοιχτό και όρθιο πάνω από τη λεκάνη. Ρίξε 

νερό στο µπουκάλι. Τι θα συµβεί; 

Πρόβλεψη: 

…

Π

…

Ε

… ………………………………………………

…

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

…

………………

Στη συνέχεια κλείσε το µπουκάλι καλά µε το καπάκι του. Τι θα συµβεί; 

Πρόβλεψη: 

…………………

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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∆8. Βεντούζα σε λείες και τραχιές επιφάνειες 

 

Υλικά:  

Μια πλαστική βεντούζα από αυτές που χρησιµοποιούν στα πλαϊνά τζάµια των 

αυτοκινήτων. 

Πειραµατική διαδικασία:  

Πάτησε µε το χέρι σου την βεντούζα σε διάφορες επιφάνειες λιγότερο

λείες. Προσπάθησε να την πάρεις.  

Πρόβλεψη: 

……………………………………

 ή περισσότερο 

……………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………… 

………………

Παρατήρηση: 

…………………

………………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

 

Σηµείωση: Στα 1654, ο Όττο φον 

Γκέρικε διεξήγαγε το περίφηµο 

πείραµά του µε τα ηµισφαίρια του 

Μαγδεµβούργου καταδεικνύοντας ότι 

 το εσωτερικό των 

δύο οµάδες αλόγων αδυνατούσαν να 

διαχωρίσουν, τραβώντας προς 

αντίθετες κατευθύνσεις, δύο 

ηµισφαίρια από

οποίων είχε αντληθεί ο αέρας. 
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∆9. Το νερό που ανεβαίνει 
 

Υλικά:  

ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα κερί, σπίρτα, πλαστελίνη, νερό, τέµπερα. 

  

 

Γέµισε το πιάτο µε νερό. Ρίξε λίγη τέµπερα ώστε 

τεί το νερό (για να φαίνεται από µακριά). Αφού ανάψει καλά το κερί, 

 

: 

α

...... 

Πειραµατική διαδικασία:  

Τοποθέτησε το κερί όρθιο µέσα στο πιάτο. Στήριξέ το µε την πλαστελίνη, ώστε να 

παραµείνει όρθιο. Άναψε το κερί. 

να χρωµατισ

σκέπασέ το µε το ποτήρι, προσεχτικά, ώστε να µην σβήσει το κερί αµέσως, από

ρεύµα αέρα που µπορεί να δηµιουργηθεί. 

 

  

 

 

 

 

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία

 ...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµ : 

 ...............................................................................................................................

....... 

………………………………………………………………………………………. 
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∆10. Το τσαλάκωµα του πλαστικού µπουκαλιού 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Παρατήρηση: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Υλικά:  

ένα πλαστικό µπουκάλι νερού, ζεστό και κρύο νερό. 

Πειραµατική διαδικασία:  

Ρίξε λίγο ζεστό νερό στο µπουκάλι. Αφού αρχίσουν να βγαίνουν υδρατµοί, βίδωσε το 

καπάκι του µπουκαλιού. Ρίξε κρύο νερό στο µπουκάλι.  

 
 
Πρόβλεψη: 

………………………………………………………………………………………… 

…

 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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∆11. Το τσαλάκωµα του αλουµινένιου κουτιού 
 
Υλικά:  

νιο κουτάκι αναψυκτικού, γκαζάκι, γυάλινη λεκάνι, νερό, γάντι 

πό 

τία θέρµανσης και προκάλεσε βρασµό του νερού. 

άλινη λεκάνη µε νερό. 

αι  πιάσε το τενεκεδάκι µε µια βρεγµένη πετσέτα  ή µε 

στασίας. 

ρµηνεία: 

………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

αλουµινέ

πυροπροστασίας. 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Σε ένα άδειο τενεκεδάκι αναψυκτικού βάλε µικρή 

ποσότητα νερού και στη συνέχεια τοποθέτησέ το πάνω α

εσ

Γέµισε µια γυ

Μόλις οι πρώτοι υδρατµοί από το βρασµό αρχίσουν να 

βγαίνουν  από το άνοιγµα του κουτιού, κλείσε το καµινέτο 

κ

γάντι    πυροπρο

Γύρισε απότοµα ανάποδα το τενεκεδάκι και βύθισέ το στο 

νερό της λεκάνης. 

 
 
Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ε

………………… ……………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

…

…
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Ε. Ηλεκτρικό ρεύµα - Ηλεκτροµαγνητισµός
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Ε1. Πότε ανάβει το λαµπάκι; 

ρρροοοσσσπππάάάθθθηηησσσεεε   ννν ’’’    ααανννάάάψψψεεειιιςςς   τττοοο   λλλαααµµµπππάάάκκκιιι   χχχρρρηηησσσιιιµµµοοοππποοοιιιώώώνννττταααςςς   τττααα   πππαααρρρααακκκάάάτττωωω   υυυλλλιιικκκάάά...   

 
 
 

 
 

είξτε µε σχέδιο πώς συνδέσατε τα υλικά σας, στην περίπτωση που άναψε το 

αµπάκι. 

   
ΠΠΠ
   
     

 

 
∆

λ
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 µέσα από όλα τα υλικά; 

λικά: 

ρησιµοποίησε τρία καλώδια, µια µπαταρία και ένα λαµπάκι και κατασκεύασε το 

κύκλωµα της εικόνας.  

 

 

 

Πειραµατική διαδικασία: 

Κράτα τις άκρες Α και Β των καλωδίων έτσι ώστε να µην ακουµπούν µεταξύ τους. 

Ανάβει η λάµπα; ……………………… 

Για  συµβαίνει αυτό; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

ράτα τις άκρες Α και Β των καλωδίων έτσι ώστε να ακουµπούν µεταξύ τους. 

νάβει η λάµπα; ………………………. 

ιατί συµβαίνει αυτό; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

κούµπησε τις άκρες Α και Β των καλωδίων πάνω σε αντικείµενα και συµπλήρωσε 

ν παρακάτω πίνακα. 

 

Ε2. Το ηλεκτρικό ρεύµα περνά

 

Υ

Χ

τί

…

…

 

Κ

Α

Γ

…

…

 

Α

το
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ Τ

ΑΝΑΒΕΙ 

Ο ΛΑΜΠΑΚΙ 

∆ΕΝ ΑΝΑΒΕΙ 

Αλουµινόχαρτο Αλουµίνιο   

Κέρµα Κράµα χαλκού   

Καλαµάκι Πλαστικό   

Χαρτί Χαρτί   

Σβηστήρα Καουτσούκ   

Κουταλάκι Ατσάλι   

Λαστιχάκι Καουτσούκ   

Καρφί Σίδηρος   

 

Τώρα χώρισε τα υλικά του πίνακα σε δύο κατηγορίες. 

 

Αγωγοί: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………

. 

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………

………………………………………………………………. 

…

…

………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

 

Μονωτές: 

…………………………………………………………………………………………

…

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………

…………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ε3. Το ηλεκτρικό ρεύµα περνά από τα υγρά; 

 

Απαιτούµενα όργανα-ουσίες: 

λινα απιονισµένο νερό (Η2Ο

ταρία  4,5 V                                   ξίδι 

κι φακού µ                        

κόπτης                                             αλάτι 

 µε κροκο               

ή διαδικ

 4 ποτήρια κα ε τα. Στο 1 βάλε 100 mI  απιονισµένο νερό, στο 2ο  

άλε 100mI ξιδιού, στο 3ο  βάλε 100mI ασβεστόνερο και στο 4ο 100ml αλατόνερο. 

µπαταρία (πηγή ηλεκτρικού 

εύµατος), λαµπάκι µε βάση και διακόπτη, όπως στο σχήµα. 

 

Γιατί;  

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

     4 ποτήρια γυά                                   ) 

     1 µπα

     1 λαµπά ε βάση      ασβεστόνερο

     1δια

      καλώδια δειλάκια        

  

Πειραµατικ ασία: 

1) Πάρε ι αρίθµησ ο  

β

2) Κατασκεύασε κύκλωµα που αποτελείται από 

ρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Βύθισε τα ελεύθερα (γυµνά) άκρα των καλωδίων στο 1ο  ποτήρι, το οποίο περιέχει

καθαρό νερό, έτσι ώστε να µην ακουµπάνε µεταξύ τους.  

Αν κλείσεις τον διακόπτη θα ανάψει το λαµπάκι;  …………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…

…
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4)  Άνοιξε το διακόπτη και αντικατέστησε το 1ο  ποτήρι  µε το 2ο  το οποίο περιέχει 

Τι παρατηρείς;  

ο 

;  

)  Επανέλαβε το ίδιο µε το 4ο ποτήρι.  

ι παρατηρείς;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

ια

………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

ξίδι. Κλείσε το  διακόπτη.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Γιατί συµβαίνει αυτό;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

5)  Επανέλαβε το ίδιο µε το 3 ποτήρι.  

Τι παρατηρείς;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Γιατί

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
 
6

Τ

…

…

…

Γ τί;  

…

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………
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Ε4. Βραχυκύκλωµα 

 
Υλικά:  

1 µπαταρία, λαµπάκι µε λυχνιολαβή, 2 καλώδια, σύρµα κουζίνας 

 

α απλό ηλεκτρικό κύκλωµα, όπως στην εικόνα παρακάτω. 

 

Πειραµατική διαδικασία: 

1. Φτιάξε έν

 
Εικόνα 1 

 

2. Πιάσε τα δυο καλώδια από το µέσο τους και ακούµπησέ τα µεταξύ τους. Τι 

 

 

 

αι πάλι το κύκλωµα. Τώρα ακούµπησε τα δυο καλώδια στο σηµείο 

παρατηρείς; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Σηµείωσε στην παραπάνω εικόνα (εικ. 1) µε ένα χρωµατιστό µαρκαδόρο τη

ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος σ’ αυτό το κύκλωµα. 

4. ∆ώσε στο δάσκαλό σου τα δύο καλώδια για να αφαιρέσει απ’ αυτά ένα τµήµα

από τη µόνωσή τους. 

5. Φτιάξε κ

που δεν έχουν µόνωση (όπως στην εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 
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Τι παρατηρείς; 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

…………………

………………………………………………………………………………… 

 ροή του 

ηλεκτρικού ρεύµατος σ’ αυτό το κύκλωµα. 

7. Χρησιµοποίησε ένα επιπλέον καλώδιο και ένωσε τις δύο επαφές από το 

λαµπάκι (δες και την εικόνα 3). 

……………………

…

………………………………………………………………

 

6. Σηµείωσε στην παραπάνω εικόνα µε ένα χρωµατιστό µαρκαδόρο τη

 
Εικόνα 3 

Τι παρατηρείς; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

8. µατιστό µαρκαδόρο τη ροή του 

ηλεκτρικού ρεύµατος σ’ αυτό το κύκλωµα. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Σηµείωσε στην παραπάνω εικόνα µε ένα χρω
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Ε5. Σύνδεση λαµπών σε σειρά 

 

Υλικά:  

2 όµοιες µπαταρίες, 3 όµοιες λάµπες, καλώδια. 

 

Πειραµατική διαδικασία: 

ατασκεύασε τα δύο παρακάτω κυκλώµατα:  

                                                     Λάµπα 2                 Λάµπα 3 

 

                         

    

 

    α) Σύγκρινε  τη  φωτοβολία  της λάµπας 2 (σχήµα 2) µε τη φωτοβολία της λάµπας 

1 (σχήµα 1). Παρατηρείς διαφορές στη φωτοβολία;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

β) Ξεβίδωσε λίγο τη µια από τις λάµπες, στο κύκλωµα του σχήµατος 2.  

Τι  παρατηρείς;  

……………………………………………………………………………………….      

.…

…

…

…

Κ

          Λάµπα 1   

 
+ _+ _ 

Σχήµα 1                                                    Σχήµα 2            

…………………………………………………………………………………… 

Πώς εξηγείς την παρατήρησή σου; 

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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     ) Αντικατάστησε τη µια από τις λάµπες του σχήµατος 2 µε µια καµένη  λάµπα.  

     

………………………………………………………………………………………

      ιατί; 

………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

χήµατος 2 είναι δυνατό να βάλουµε ένα διακόπτη έτσι, 

  µια λάµπα;  

……

………………………………………………………………………………………. 

 

∆οκίµασε. Σε ποιο συµπέρασµα κατέληξες. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

γ

Τι παρατηρείς στη λάµψη της άλλης λάµπας;   

………………………………………………………………………………………. 

Γ

……………………………………… ………………………. 

………

 

δ) Στο  κύκλωµα  του  σ

ώστε µε αυτόν να ανάβει και να σβήνει µόνο  η

…………………………………………………………………………………
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Ε6. Σύνδεση λαµπών παράλληλα 
 
Υλ

Κατασκεύασε τα δύο παρακάτω κυκλώµατα:         Λάµπα 2 

 

    

 

 

) Σύγκρινε  τη  φωτοβολία  της λάµπας 2 (σχήµα 2) µε τη φωτοβολία της λάµπας 1 

(σχ

Πα

…

…………………………………………………………………………………………. 

Εξ

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

ικά:  

2 όµοιες µπαταρίες, 3 όµοιες λάµπες, καλώδια. 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

 

                 Λάµπα 1 

 

                   Λάµπα 3 

 

 

  

                                       

+ _

+ _ 

               Σχήµα 1                                               Σχήµα 2 

α

ήµα 1).  

ρατηρείς διαφορές στη φωτοβολία;  

………………………………………………………………………………………

ήγησε.  

…

…

…
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β) Ξεβίδωσε λίγο τη µια από τις λάµπες, στο κύκλωµα του σχήµατος 2.  

ι  παρατηρείς;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

ώς εξηγείς την παρατήρησή σου; 

……………………………………………. 

………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 λάµπες του σχήµατος 2 µε µια καµένη  λάµπα.  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… …… …………………………. 

 

Τ

…

…

 

Π

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………

…………

……………………………………………………

 

γ) Αντικατάστησε µια από τις

Τι παρατηρείς στη λάµψη της άλλης λάµπας;  

…

………………………

 Αιτιολόγησε γιατί συµβαίνει αυτό. 

… …… …
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Ε7. Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύµατος σε πυξίδα 

Πειραµατική διαδικασία:  

οποθέτησε την πυξίδα πάνω στο θρανίο σου και περίµενε λίγο να ισορροπήσει η 

ς µπαταρίας 

ε και κράτησε αυτό το καλώδιο πάνω από την πυξίδα έτσι ώστε  να  

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ηνία). Μην αφήνεις πολύ ώρα βραχυκυκλωµένη τη µπαταρία. 

 
Υλικά:  

1 µπαταρία, 1 πυξίδα, καλώδια. 

 

Τ

βελόνα της. Χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσε τους δυο πόλους τη

µεταξύ τους. Φέρ

είναι  κατά  µήκος  της µαγνητικής βελόνας. Τι παρατηρείς στη βελόνα της  πυξίδας; 

 

 

 

 

 

-+

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Σηµείωση: Εντονότερα αποτελέσµατα στην απόκλιση της µαγνητικής βελόνας µπορείς να

έχεις αν γύρω από την πυξίδα τυλίξεις ένα µακρύ καλώδιο το οποίο στη συνέχεια  συνδέσεις

µε τους πόλους της µπαταρίας (ακόµα καλύτερα να χρησιµοποιήσεις σύρµα που τυλίγουν

π
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Ε8. Κατασκευή ενός ηλεκτροµαγνήτη  

λικά:  

 µπαταρία, σύρµα κουδουνιού, 1 µεγάλο καρφί, µερικά καρφάκια. 

ειραµατική διαδικασία:  

ύλιξε το µακρύ καλώδιο σφιχτά γύρω από το καρφί όπως φαίνεται στο σχήµα:     

  

αρατήρηση: 

………  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Υ

1

 

Π

Τ

  

 

 

 

 

Φρόντισε να αφήσεις περίπου 20 εκ. σύρµα ελεύθερο από τις δύο άκρες. Πλησίασε τη 

µια άκρη του καρφιού πάνω από τα καρφάκια. Τι παρατηρείς στο καρφί; Σύνδεσε τις 

δύο άκρες  του  καλωδίου στους πόλους της µπαταρίας. Τι παρατηρείς τώρα;  

 

Π

……………………………………………………………………………… …

…

 

Ερµηνεία: 

………………………………………………………………………………………… 

…

 ……………

 

Συµπέρασµα:  

………………………………………………………………………………………… 

…
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Επέκταση: Αν ήθελες να γίνει το καρφί  ισχυρότερος  µαγνήτης,  τι  θα έπρεπε να 

………………………… 

……………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………… 

είραµα 1 

 

………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

 

Πείραµα 2 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

κάνεις;  Σκέψου τρεις διαφορετικές προτάσεις και αν µπορείς, σχεδίασε από ένα 

πείραµα για να ελέγξεις κάθε πρότασή σου. 

1. ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

2. …………………………………………………

3. ………

……………………………………………………………………

Π

…………………………………………………………………………………………

 

 

Πείραµα 3 

…

…………………

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 72



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

Ε9. Από τον µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό  

υχνία ένδειξης LED (λεντάκι), καλώδια, πηνίο, µαγνήτης 

ειραµατική διαδικασία:  

 

 

 

2. Κίνησε  και αποµάκρυνέ τον. 

βλέπεις;  

     ………………………………………………………………… 

ρασµα βγάζεις από τις παραπάνω   παρατηρήσεις; Παράγεται ηλεκτρικό 

……………………………………………………………………………………… 

Σηµείωση: Η γεννήτρια είναι µια µηχανή που µετατρέπει την κινητική ενέργεια σε 

 λειτουργία των γεννητριών στηρίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής 

 

 
Υλικά:  

λ

 

Π

1. Ένωσε τα υλικά όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

 

 

 

 

 

γρήγορα το µαγνήτη προς το πηνίο

     Παρατήρησε τη λυχνία. Τι βλέπεις; 

…………………………………………………………………….    

3. Άφησε το µαγνήτη ακίνητο σε σχέση µε το πηνίο. Παρατήρησε τη λυχνία. Τι 

     Τι συµπέ

ρεύµα; Σε ποια περίπτωση; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ηλεκτρική. Η

σύµφωνα µε το οποίο, αν ένας κλειστός αγωγός κινηθεί κοντά σε ένα µαγνήτη, στον

αγωγό θα δηµιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύµα. 
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Ε10. Κατασκευή απλής «µπαταρίας» από πατάτα  
 

Υλικά:  

Μια πατάτα, ένα µαχαίρι, µια χάλκινη λωρίδα, µια λωρίδα ψευδάργυρο ή 

επιψευδαργυρωµένο σίδερο, ένα βολτόµετρο (ή πολύµετρο).  

ειραµατική διαδικασία:  

ήθεια του µαχαιριού άνοιξε δυο παράλληλες σχισµές στην πατάτα, σε µικρή 

µή τη χάλκινη λωρίδα και 

την άλλη τη λωρίδα από ψευδάργυρο. Βεβαιώσου ότι δεν ακουµπάνε οι λωρίδες 

τε έξω από την πατάτα. Σύνδεσε τις δύο µεταλλικές 

αρατήρηση: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ρµηνεία: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Ση ντί για πατάτα µπορείς να χρησιµοποιήσεις λεµόνι. Με το πολύµετρο 

Αυ βέβαια ικανή να 

αν

να

ρο

 

Π

Με τη βο

µεταξύ τους απόσταση, π.χ. 1 εκ. Βάλε µέσα στη µια σχισ

σ

µεταξύ τους, ούτε µέσα ού

λωρίδες µε το βολτόµετρο.  

 

Π

…

…

 

Ε

…

…

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Συµπέρασµα:  

…………………………………………………………………………………………

µείωση: Α

θα µετρήσεις γύρω στο 1V και, αν γυρίσεις την 

κλίµακα στα Αµπέρ, θα µετρήσεις 0,0001 Α. 

τή η ποσότητα δεν είναι 

άψει µια λάµπα, αλλά είναι πιθανό να µπορεί 

 ενεργοποιήσει ένα ρολόι µε καντράν. Αν το 

λόι δεν ενεργοποιηθεί, δοκίµασε να αλλάξεις 

θέση στα καλώδια, για να αλλάξει η πολικότητα. 
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Τ. Οξέα και βάσεις 

 

 
 

 
 
 
 

Σ
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ΣΤ1. Τα οξέα και οι βάσεις αλλάζουν το χρώµα του δείκτη «κόκκινο 
λάχανο» 

 

Υλικά:  

Όργανα - Ουσίες Ουσίες 

Στήριγµα 

δοκιµαστικών 

σωλήνων  

∆οκιµαστικοί 

σωλήνες 

Αυτοκόλλητες 

ετικέτες 

Εκχύλισµα από 

κόκκινο λάχανο 

- Αµµωνία διαλυµένη σε νερό 

- Ασπιρίνη διαλυµένη σε νερό 

- Χυµός λεµονιού 

- Sprite 

- Σόδα φαγητού διαλυµένη σε νερό 

- Azax για τζάµια 

- Απορρυπαντικό διαλυµένο σε νερό 

- Άχρωµο ξύδι  

- 

- 

- Σταγονόµετρο 

- 

- 

 

Πειραµατική διαδικασία:  

Κόψε λίγα φύλλα από το εσωτερικό µέρος του κόκκινου 

λάχανου σε µικρά κοµµάτια και τοποθέτησέ τα σε ένα ποτήρι. 

Ρίξε καθαρό οινόπνευµα στο ποτήρι και ανακάτεψε µε ένα 

κουτάλι πιέζοντας τα κοµµάτια του κόκκινου λάχανου. 

Σούρωσε το χυµό του λάχανου µε τη βοήθεια ενός φίλτρου του 

καφέ. 

Γράψε στις ετικέτες τα ονόµατα των υγρών που αναγράφονται 

στη δεύτερη στήλη του προηγούµενου πίνακα και κόλλησε τις

δοκιµαστικούς σωλήνες.  

Βάλε µικρή ποσότητα από τις ουσίες που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη του 

προηγούµενου πίνακα στους αντίστοιχους δοκιµαστικούς σωλήνες (περίπου σε 

ύψος 2 εκ.).  

Τοποθέτησε τους σωλήνες στη σειρά στο στήριγµα τους.  

Στη συνέχεια ρίξε 3-5 σταγόνες από το δείκτη «κόκκινο λάχανο».  

- 

- 

 ετικέτες στους 

- 

- 

- 
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- Παρατήρησε τα χρώµατα και συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα. 

«κόκκινο λάχανο» 

Χρώµα µετά την 

 

«κόκκινο λάχανο» 

Σωλήνας Ουσία 
Χρώµα του δείκτη 

ανάµειξη µε δείκτη

1 Αµµωνία   

2 Ασπιρίνη   

3 Χυµός λεµονιού   

4 Sprite   

5 Σόδα φαγητού   

6 Azax   

7 Απορρυπαντικό   

8 Ξύδι   

 

 χ ο δείκτης «κόκκινο λάχανο» µε τα οξέα και τις βάσεις και οι αντίστοιχοι 

χαρα ιών έχουν ως εξής: 

- Κόκκινο ή ροζ χρώµα: οξύ 

Μοβ χρώµα: ουδέτερο διάλυµα 

ισµένες περιπτώσεις κίτρινο) χρώµα: βάση. 

ώµα του δείκτη 

βάζ

η 

Τα ρώµατα που δίνει 

κτηρισµοί των ουσ

- 

- Γαλαζοπράσινο (και σε ορ

Κατάταξε τις παραπάνω ουσίες σε οξέα ή βάσεις ανάλογα µε το χρ

οντας ένα Χ στην κατάλληλη θέση. 

Ουσία Οξύ Βάσ

Αµµωνία   

Ασπιρίνη   

Χυµός λεµονιού   

Sprite   

Σόδα φαγητού   

Azax   

Απορρυπαντικό   

Ξύδι   
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ΣΤ2. Εξουδετέρωση βάσης από οξύ και οξέος από βάση 

 

Όργανα – Ουσίες Ουσίες 

- ∆οκιµαστικός 

σωλήνας 

- Σταγονόµετρο 

- Εκχύλισµα από 

κόκκινο λάχανο

- Αµµωνία διαλυµένη σε ν

- Άχρωµο ξύδι  

- Χυµός λεµονιού 

- Azax για τζάµια  

  

ερό 

 

 

 

 

 

 

 

 ένα  20 σταγόνες διαλύµατος αµµωνίας και 5 

σταγόνες δείκτη «κόκκινο λάχανο».  

………………………………………………………….. 

 

Το διάλυ ίας είναι  ή βασικό; 

 …………………………………………………. 

 

Πρόσθεσε ιάλυµα της βάσης στάλα-στάλα ξύδ  και ανακίνησε το διάλυµα. 

Συνέχ ις ξύδ  µέχρι να παρατηρήσεις κάποια αλλαγή. 

 

 

 

 

Σε  δοκιµαστικό σωλήνα πρόσθεσε

 

Ποιο είναι το χρώµα του διαλύµατος; 

µα αµµων  όξινο

 στο δ ι

ισε να προσθέτε ι
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Τι χρώµα ρα το διάλυµα; 

 ……………………………………………………………….. 

ι συµβαίνει όταν σε µια βάση προσθέτουµε ένα οξύ; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σε έ στικό σωλήνα πρόσθε 2 ό λεµονιού και 5 σταγόνες 

χανο». 

Ποιο είναι το χρώµα του διαλύµατος; 

……………………………………………………….. 

ο διάλυµα του λεµονιού είναι όξινο ή βασικό; 

………………………………………… 

 

ρόσθεσε στο διάλυµα του λεµονιού στάλα-στάλα Azax για τζάµια και ανακίνησε το 

ιάλυµα. Συνέχισε να προσθέτεις Azax µέχρι να παρατηρήσεις κάποια αλλαγή. 

 χρώµα έχει τώρα το διάλυµα;  

ουµε µια βάση; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

έχει τώ

 

Τ

 

να δοκιµα σε 0 σταγόνες χυµ

δείκτη «κόκκινο λά

 

…

 

Τ

 …

Π

δ

 

Τι

……………………………………………………………….. 

 

Τι συµβαίνει όταν σε ένα οξύ προσθέτ

…

…………………………………………
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Ζ. Έµβια – Άβια 
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Ζ1. Παρατήρηση φυτικού κυττάρου 

παιτούµενα όργανα και υλικά          Απαιτούµενες ουσίες 

Μικροσκόπιο Βολβός κρεµµυδιού 

Αντκειµενοφόρες πλάκες και 

καλυπτρίδες 

Νερό 

Μαχαιράκι  

Σταγονόµετρο    

Λεπτή λαβίδα    

ιηθητικό χαρτί    

ειραµατική διαδικασία 

.       Κόβουµε στα τέσσερα ένα κρεµµύδι και από ένα κοµµάτι αφαιρούµε τους 

µερικούς εξωτερικούς λευκούς του χιτώνες. Στη εσωτερική πλευρά των 

αφαιρούµενων χιτώνων υπάρχει λεπτή 

µεµβράνη από την οποία αποσπούµε µε την 

βοήθεια του µαχαιριού ένα κοµµατάκι περίπου 

όσο το νύχι του µικρού µας δακτύλου. 

.       Το κοµµάτι της µεµβράνης το τοποθετούµε (µε προσοχή να µην διπλώσει) 

πάνω στην αντικειµενοφόρο πλάκα και ρίχνουµε µε το σταγονόµετρο µια σταγόνα 

νερού και τελικά καλύπτουµε µε καλυπτρίδα φροντίζοντας να µην εγκλωβιστούν 

φυσαλίδες αέρα. 

.       Αποµακρύνουµε το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα µε χαρτί 

κουζίνας ή διηθητικό χαρτί. 

.       Παρατηρούµε το παρασκεύασµα στο µικροσκόπιο, αυξάνοντας σταδιακά τις 

µεγεθύνσεις του και γράφουµε τις παρατηρήσεις µας. 

 
 
 
 

Α

Χαρτί κουζίνας ή δ

 

Π

1

2

3

4
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Ζ2. Παρατήρηση στοµάτων φύλλων 

Όργανα και υλικά  

1 ο, αντικειµενοφόρες πλάκες ς ανατοµίας, 

2 ρεσκοκοµµένα φύλλα (π.χ. από κυκλάµινα ή φίκο) 

3 ετρα. 

4  ή Τριβλία Petri. 

5 µα Lugol. 

         ιωδιούχ  σε 100mL νερό) 

ειραµατική διαδικασία 

 φύλλο µε λεπίδα ή νυστέρι στην πάνω πλευρά του, 

προσπαθώντας να µη φτάσει η τοµή µέχρι την κάτω επιδερµίδα. 

 

.      

άτι από 

.  

 σε µια αντικειµενοφόρο  

 να µην αναδιπλωθεί και το 

ικροσκόπηση µε τη µικρότερη µεγέθυνση και αφού βάλουµε 

µε σε µεγαλύτερες µεγεθύνσεις. 

Παρατήρ

…… ………

………………………………………………… 

. Μικροσκόπι , καλυπτρίδες, βελόνε

λεπίδα ή νυστέρι.  

. ∆ιάφορα φ

. Σταγονόµ

. Μικρό πιάτο

. Νερό ή διάλυ

  ∆ιάλυµα Lugol (1-2g ιώδιο και 4g ο κάλιο

Π

1. Κάνουµε µία τοµή στο

2. Σχίζουµε το φύλλο µε προσοχή, τραβώντας το από το σηµείο της τοµής ώστε

ένα τµήµα της κάτω επιδερµίδας του να αποκολληθεί από το µεσόφυλλο

3. Κόβουµε µε προσοχή ένα µικρό κοµµ

επιφάνειας του φύλλου, που αποκολλήθηκε

4. Τοποθετούµε το κοµµάτι της επιδερµίδας πάνω

πλάκα, µε µια σταγόνα νερό, προσέχοντας

την επιδερµίδα της κάτω 

σκεπάζουµε µε µια καλυπτρίδα. 

5. Απορροφούµε µε διηθητικό χαρτί το νερό που περισσεύει από την καλυπτρίδα 

και µεταφέρουµε το παρασκεύασµα στο µικροσκόπιο.  

6. Αρχίζουµε τη µ

στο κέντρο του οπτικού µας πεδίου µια ευδιάκριτη περιοχή του 

παρασκευάσµατος, προχωρού

 

ηση: 

……………………………………………………

… ……………………………… …… 

…
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Ζ3. Μεταφορά ουσιών στα φυτά 

Απαιτούµενα όργανα και υλικά        Απαιτούµενες ουσίες και ιστοί 

Πο

Νυστέ Φρέσκο σέλινο ή άσπρο γαρύφαλλο 

   

Πειρα

1.    σέλινο και τα κόβουµε µε µαχαιράκι ή νυστέρι 

2.   Γεµίζουµε το ποτήρι µε νερό και µελάνι  ώστε να σχηµατιστεί έντονου χρώµατος 

3.  

4.  Αν χ   ένα σέλινο 

που ε 

σέλ ηρούµε το χρώµα του µετά από 

 
Παρατ

……

………………………………………………………………………………………… 

 

Ερµην

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………

………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

τήρι ζέσης 250 mL Μελάνι 

ρι ή µαχαιράκι 

Νερό  

µατική διαδικασία 

Παίρνουµε µερικά κλωνάρια

κάθετα 1 cm από την βάση τους ή χρησιµοποιούµε ένα γαρύφαλλο. 

µείγµα. 

Τοποθετούµε τα κλωνάρια σέλινου ή το γαρύφαλλο µέσα στο µείγµα. 

ρησιµοποιήσουµε κλωνάρια σέλινο µετά από 10  λεπτά βγάζουµε

και το κόβουµε κάθετα κάθε ένα εκατοστό από την βάση µέχρι να δούµε µέχρι 

 έχει φτάσει το µπλε υγρό στα αγγεία του ξυλώµατος. Επαναλαµβάνουµε κάθ

5 λεπτά και βλέπουµε την προοδευτική άνοδο του υγρού στο κοτσάνι του 

ινου. Αν χρησιµοποιήσουµε γαρύφαλλο παρατ

µια ή δυο ηµέρες. 

ήρηση: 

…………………………………………………………………………………… 

εία  

…

………………… ………………………………… 

 

Συµπέρασµα: 

 ………………………………………………………

…

…
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Ζ4. Προσδιορισµός αµύλου 

Απαιτούµενα όργανα και υλικά     Απαιτούµενες ουσίες 

Μεγάλο πιάτο Πατάτα 

Μαχαίρι Μπανάνα 

Σταγονόµετρο   

 Αλάτι, ζάχαρη, χαρτί 

∆ιάλυµα Lugol ή ιώδιο  

∆ιά

2.  

     

 

 Αλλάζει το χρώµα του ∆εν αλλάζει το χρώµα του 

Αλεύρι

 

λυµα Lugol (1-2g ιώδιο και 4g ιωδιούχο κάλιο σε 100mL νερό) 

 

Πορεία του πειράµατος 

1.       Στην  πατάτα αφού την κάνουµε µια εγκάρσια τοµή µε µαχαίρι προσθέτουµε 

µια σταγόνα διάλυµα Lugol ή ιώδιο κατευθείαν  επάνω σε περιοχή της τοµής. 

Παρατηρούµε το χρώµα. 

     Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία µε τα άλλα υλικά. 

     Συµπληρώνουµε τον παρακάνω πίνακα.  

Ουσία

ιωδίου ιωδίου 

Πατάτα   

Μπανάνα   

Αλεύρι   

Αλάτι   

Ζάχαρη   

Χαρτί   

 

Συµπεραίνουµε:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Ζ5. Ύπαρξη αµύλου στα φύλλα 

Μ  φυτό (π.χ. γεράνι) 

Α αρτο 

Μ υβλίο Petri 

Βάµµα ιωδίου, Καθαρό οινόπνευµα 

 

Σκεπάζουµε µε αλουµινόφυλλα µερικά φύλλα του φυτού για 4-5 ηµέρες. 

όβουµε ένα από τα φύλλα, αφαιρούµε το αλουµινόφυλλο και το παρατηρούµε. 

Γεµίζουµε µέχρι τη µέση το ποτήρι µε οινόπνευµα και τοποθετούµε το φύλλο στο ποτήρι, 

Τοπ

Ρίχ  από το βάµµα ιωδίου και παρατηρούµε. 

…………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ερµηνεία:

 ………………………………………………………………………………………… 

…………………… …………………………… ……………………… 

ου φύλλου πραγµατοποιείται καλύτερα µε διάλυ α Lugol. 

 

 
Υλικά και όργανα 

ία γλάστρα µε

λουµινόχ

ικρό πιάτο ή τρ

Πειραµατική διαδικασία 

Κ

για να αποχρωµατιστεί. 

Αφήνουµε το φύλλο στο οινόπνευµα 1-2 ηµέρες. 

οθετούµε το φύλλο που έχει αποχρωµατιστεί στο πιάτο. 

νουµε στο φύλλο µερικές σταγόνες

Παρατήρηση: 

……………………………………………………

…

 

………… … …

Η χρώση τ µ
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Ζ6. ∆ιαχωρισµός χρωστικών ουσιών κόκκινων φύλλων 

Υλικά - ουσίες 

 

Βάζο µε καπάκι  

Φίλτρα του καφέ 

Πλαστικά διαφανή ποτήρια 

Ένα ψαλιδάκι 

Οινόπνευµα 

Κόκκινα φύλλα 

 

Τοποθέτησε κόκκινα φύλλα ενός φυτού σε ένα βάζο, πρόσθεσε οινόπνευµα -ώστε να 

 πλαστικό ποτήρι τοποθέτησε 

 διπλανό σχήµα- ένα φίλτρο του 

ετά από 20 περίπου µα, τοποθέτησέ το 

 ένα τραπέζι και άφησέ το να στεγνώσει. Παρατήρησε τι έχει συµβεί. 

αρατήρηση  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ι έχεις διαπιστώσει µε το πείραµα που έκανες; 

………………………………………………………………………………………

 
      

καλυφθούν τα φύλλα- και κλείσε το βάζο. ∆ύο ηµέρες µετά παρατήρησε τι έχει 

συµβεί. 

Παρατήρηση  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σε ένα διαφανές

λίγο από το διάλυµα χρωστικών – 

οινοπνεύµατος. Τοποθέτησε στο ποτήρι -όπως 

φαίνεται στο

καφέ.  Τι παρατηρείς; 

Παρατήρηση  

………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Μ  λεπτά αποµάκρυνε το φίλτρο από το διάλυ

σε

Π

…

…

Τ

…

………………………………………………………………………………………… 
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Ζ7. ∆ιαχωρισµός χρωστικών ουσιών πράσινων φύλλων 
 

Υλικά - ουσίες 

Βάζο µε καπάκι  

Φίλτρα του καφέ 

Πλαστικά διαφανή ποτήρια 

Ένα ψαλιδάκι 

Οινόπνευµα 

Πράσινα φύλλα 

 

Τοποθέτησε πράσινα φύλλα ενός φυτού σε 

ένα βάζο, πρόσθεσε οινόπνευµα -ώστε να 

καλυφθούν τα φύλλα- και κλείσε το βάζο. 

ά παρατήρησε τι έχει συµβεί. 

… …

 λίγο από το διάλυµα χρωστικών – 

ς φαίνεται στο διπλανό σχήµα- ένα 

ρατηρείς; 

………………………………………

∆ύο ηµέρες µετ

Παρατήρηση  

………………………………………………

………………………………………………

…………… ……………… ……………………

Σε ένα διαφανές πλαστικό ποτήρι τοποθέτησε

οινοπνεύµατος. Τοποθέτησε στο ποτήρι -όπω

φίλτρο του καφέ.  Τι πα

…………………………… 

Παρατήρηση  

…………………………………………………

……………………………………………… 

Μετά από 20 περίπου λεπτά αποµάκρυνε το φίλτρο από το διάλυµα, τοποθέτησέ το 

σε ένα τραπέζι και άφησέ το να στεγνώσει. Παρατήρησε τι έχει συµβεί. 

Παρατήρηση  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Τι έχεις διαπιστώσει µε το πείραµα που έκανες; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ζ8. ∆ιαπνοή 
 
Υλικά και όργανα 

∆ύο ίδιοι σε µέγεθο λήνες ή δύο ίδια µπουκάλια 

Λάδι, Μαρκαδόρος,

 

Πειραµατική διαδι

• Γεµίζουµε τα δύο ε την ίδια ποσότητα νερού. 

• Ρίχνουµε και στα λίγο λάδι ώστε το νερό να καλύπτεται από ένα λεπτό 

στρώµα λαδιού. 

στό φυτού µε φύλλα και στο άλλο  βλαστό  

υ νερού. 

 µπουκάλια για µερικές ηµέρες. 

………………………………………

… 

…………………………………………………… 

 

……………………………………… 

………… 
 

 

………………………………… 

 

ς  δοκιµαστικοί σω

 Βλαστοί φυτού 

κασία 

 µπουκάλια µ

 δύο µπουκάλια 

• Τοποθετούµε στο ένα µπουκάλι το ένα βλα

φυτού, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα φύλ

• Σηµειώνουµε µε το µαρκαδόρο τη στάθµη το

• Παρακολουθούµε τη στάθµη του νερού στα

λα.  

 

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………

Ερµηνεία: 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

Συµπέρασµα: 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ζ9. Αναπνοή 
 
Υλικά και όργανα 

Μπουκάλια αναψυκτικού ή δοκιµαστικοί σωλήνες 

Ασβεστόνερο, Μαϊντανός ή άλλο φυτό, Σπάγκος, Ψαλίδι, Πλαστελίνη 

•  µπουκάλι λίγο µαϊντανό µε 

 Μετά από δύο ηµέρες ανακινούµε τα µπουκάλια. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Πειραµατική διαδικασία 

• Γεµίζουµε κατά το ένα τρίτο περίπου τα δύο 

µπουκάλια µε ασβεστόνερο. 

Κρεµάµε στο ένα

το σπάγκο. Κλείνουµε το στόµιο και των δύο 

µπουκαλιών µε την πλαστελίνη και τα 

τοποθετούµε σε σκοτεινό µέρος. 

Προσέχουµε ώστε ο µαϊντανός να είναι έξω από το ασβεστόνερο. 

•

 

Πρόβλεψη: 

…………………………………………………………………………………………

…………………

Παρατήρηση: 

………………………………………………………………………………………… 

……………

Ερµηνεία: 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Συµπέρασµα: 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Η. Ενέργεια 
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Η1. Η ενέργεια αλλάζει µορφή 

. Από δυναµική σε κινητική ενέργεια 

λικά  

να κεκλιµένο επίπεδο. Μια σφαίρα. 

ειραµατική διαδικασία 

φήνουµε τη σφαίρα να κινηθεί στο κεκλιµένο επίπεδο 

εκινώντας από το ανώτερο σηµείο του. Παρατηρούµε το 

λιάζουµε τις ενεργειακές µετατροπές. 

αρατήρηση 

……………………………………………………………………………………….. 

υµπέρασµα 

……………………………………………………………………………………….. 

. Από δυναµική σε κινητική ενέργεια (µπαλόνι πύραυλος) 

λικά 

να κοµµάτι σπάγκου ή νήµα ή 

λωστή µεγάλου µήκους. Ένα 

αλαµάκι. Ένα µακρόστενο µπαλόνι. 

ολλητική ταινία (σελοτέιπ). 

ειραµατική διαδικασία 

τερεώνουµε το σπάγκο σε δύο σηµεία, αφού πρώτα τον περάσουµε µέσα από το 

αλαµάκι. Πάνω στο καλαµάκι στερεώνουµε το µπαλόνι µε κολλητική ταινία. 

ουσκώνουµε το µπαλόνι και το αφήνουµε. Παρατηρούµε το φαινόµενο και 

χολιάζουµε τις ενεργειακές µετατροπές. 

αρατήρηση 

……………………………………………………………………………………….. 

υµπέρασµα 

……………………………………………………………………………………….. 

 

α
 

Υ

Έ

Π

Α

ξ

φαινόµενο και σχο

Π

…
 

Σ

…

 

β
 

Υ

Έ

κ

κ

Κ

Π

Σ

κ

Φ

σ

Π

…
 

Σ

…
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γ. Από δυναµική σε κινητική ενέργεια (υδροστρόβιλος) 

λικά 

αστηριακός υδροστρόβιλος. ∆οχείο µε νερό. 

τρόβιλο. Παρατηρούµε το 

………………………………………………………………………….. 

υµπέρασµα 

………………………………………………………………………….. 

. Από χηµική σε κινητική ενέργεια 

λικά  

υτάκι από φιλµ, νερό, αναβράζον δισκίο 

κι ilm (φροντίζουµε να είναι 

νει µε το χαρακτηριστικό 

µέχρι τη µέση περίπου µε νερό. 

ν δισκίο (παυσίπονο, βιταµινούχο κλπ) 

 

Υ

Ένας εργ

Πειραµατική διαδικασία 

Ρίχνουµε νερό στον υδροσ

φαινόµενο και σχολιάζουµε τις ενεργειακές 

µετατροπές. 

Παρατήρηση 

………………

 

Σ

………………

 

δ
 

Υ

Ένα κο

∆ιαδικασία 

Επιλέγουµε ένα πλαστικό κουτά  από f

τέτοιου τύπου ώστε το καπάκι να κλεί

“click”), και το γεµίζουµε 

Τεµαχίζουµε ένα αναβράζο

στα τέσσερα, και το ένα τέταρτο το ρίχνουµε στο νερό. 

Σφραγίζουµε αµέσως µε το καπάκι και το τοποθετούµε σε ένα 

τραπέζι. Παρατηρούµε το φαινόµενο και σχολιάζουµε τις ενεργειακές µετατροπές. 

 

Παρατήρηση 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Συµπέρασµα 

………………………………………………………………………………………….. 

 



Πειραµατικές ∆ραστηριότητες Φυσικών Επιστηµών                                     Μιχάλης Σκουµιός 
 

 93

έργεια (απλό 

λεκτρικό κύκλωµα) 

 λαµπάκι. 

ί ε 

 το φαινόµενο και σχολιάζουµε τις 

τατροπές. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

τ. Από χηµική σε ηλεκτρική, θερµική και φωτεινή ενέργεια 

ρία από λεµόνια) 

α

 

αρατήρηση 

…………………………………………………………………………. 

υµπέρασµα 

………………………………………………………………………….. 

ε. Από χηµική σε ηλεκτρική, θερµική και φωτεινή εν

η
 

Υλικά  

Μία µπαταρία. Καλώδια. Ένα

∆ιαδικασία 

Συνδέουµε τους πόλους της µπαταρ ας µ τον λαµπτήρα

Παρατηρούµε

. 

ενεργειακές µε

Παρατήρηση 

…

Συµπέρασµα 

………………………………………………………………………………………….. 

…

 

σ

(µπατα
 

Υλικά  

Τρία λεµόνια. Τρία ελάσµατα ψευδαργύρου. Τρία 

ελάσµατα χαλκού. Χάλκινο σύρµα ή καλώδια. 

Λεντάκι. 

∆ιαδικασία 

Πιέζουµε τα λεµόνι  κυλώντας τα στο τραπέζι, 

ώστε να µαλακώσουν αρκετά. Συνδέουµε σε σειρά τα λεµόνια, 

σχήµα. Παρατηρούµε το φαινόµενο και σχολιάζουµε τις ενεργειακές µετατροπές. 

όπως δείχνει το

Π

………………

 

Σ

………………
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ζ. Από χηµική σε ηλεκτρική και κινητική ενέργεια 
 

Υλικά  

ία. Εργαστηριακός κινητήρας. 

ε

το φαινόµενο 

ε τις ενεργειακές µετατροπές. 

υµπέρασµα 

. Από κινητική ενέργεια σε … (ο ντραµίστας και το αυτοκίνητο) 
έργεια ενός ντραµίστα χάνεται; 

………………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………… 

Μπαταρ

Καλώδια. 

 

∆ιαδικασία 

Συνδέουµε την µπαταρία µ  τον 

κινητήρα. Παρατηρούµε 

και σχολιάζουµ

 

Παρατήρηση 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Σ

………………………………………………………………………………………….. 

 

η
Η εν

 

………………………………………………………

…………

……

 

 

 

Τι συµβαίνει µε την ενέργεια όταν το αυτοκίνητο σταµατά να κινείται;  

 

……………………………………………………

…

………………
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