
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  

Ιστορικό σημείωμα 
Ο Robert Hooke (1635 - 1703) ήταν Άγγλος φυσικός και αρχιτέκτονας, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 

στην επιστημονική επανάσταση. Έγινε κυρίως γνωστός για τον νόμο της ελαστικότητας που 
φέρει το όνομά του και για το βιβλίο του «Μικρογραφία» που εισάγει για πρώτη φορά τον όρο 
κύτταρο. Κατασκεύασε ένα από τα πρώτα ανακλαστικά τηλεσκόπια. Ανακάλυψε  το φαινόμενο 
της περίθλασης του φωτός, για την ερμηνεία του οποίου κατέφυγε στην κυματική θεωρία του 
φωτός. Ανέπτυξε πολλά από τα στοιχεία της θεωρίας της βαρύτητας πριν από τον Νεύτωνα, η 
συνεισφορά του όμως δεν αναγνωρίστηκε. Μετά την μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου το 1666, 
εργάστηκε ως αρχιτέκτονας για την ανοικοδόμηση της πόλης. 

 
Στοιχεία θεωρίας 
 
• Το βάρος W (σε Ν) συνδέεται με τη μάζα m ενός σώματος (σε Kg) με τη σχέση 

W=mg, όπουg=9,8N/Kg=9,8Kgm/s2 
• Η πυκνότητα ρ ενός υλικού ισούται με το πηλίκο της μάζας m μιας 
ποσότητας του υλικού προς τον αντίστοιχο όγκο V, δηλαδή  

𝜌𝜌 =
𝑚𝑚
𝑉𝑉

 

• Ο όγκος κυλίνδρου ύψους h και διαμέτρου βάσης δ (σχήμα 1) 
δίνεται από τη σχέση 

• 𝑉𝑉 = 𝜋𝜋 𝛿𝛿2

4
ℎ       (π=3,14) 

• Η λειτουργία του δυναμόμετρου στηρίζεται στο νόμο του Hooke, σύμφωνα με τον οποίο 
η επιμήκυνση ενός ελατηρίου ΔL είναι ανάλογη της ασκούμενης σε αυτό δύναμης . 

 

Πειραματική διαδικασία 

Σας δίνεται πειραματική διάταξη στην οποία ένα 
ελατήριο με ένα βαρίδι προσαρμοσμένο στο άκρο 
του κρέμεται από σταθερό σημείο. Στόχος μας είναι 
αυτή τη διάταξη να τη χρησιμοποιούμε ως 
δυναμόμετρο. 

(1) Μετρήστε με την μετροταινία το μήκος Lo από 
την οριζόντια ράβδο του στηρίγματος ως το 
δείκτη του βαριδιού όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία.  

 
Lo=……………..cm 

Παρατήρηση: Αν κρεμάσουμε και άλλο ένα βαρίδι 
τότε το μήκος από την οριζόντια ράβδο του 
στηρίγματος ως το δείκτη του βαριδιού θα 
μεγαλώσει και θα γίνει L.  
Η διαφορά L-Lo ισούται προφανώς με την επιμήκυνση ΔL του ελατηρίου. 
(2) Με τα βαρίδια που σας δίνονται (συνδυάζοντας όπως εσείς επιθυμείτε) κρεμάστε 

διαδοχικά πέντε (5) διαφορετικά βάρη. Οι τιμές των μαζών των βαριδιών αναγράφονται 

h 

δ 

Σχήμα 1 

1 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/1635
https://el.wikipedia.org/wiki/1703
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF


πάνω τους. Σε κάθε περίπτωση καταγράψτε στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα την τιμή 
της μάζας m που κρεμάσατε και το αντίστοιχο μήκος L.   

(3) Στη συνέχεια να υπολογίσετε σε κάθε περίπτωση το βάρος W των βαριδιών που 
κρεμάσατε και την επιμήκυνση του ελατηρίου ΔL = L-Lo, ώστε να συμπληρωθεί ο πίνακας. 

m (g) m(kg) W(N) Lo(cm) L(cm) ΔL(cm) 

      

     

     

     

     

 

(4) Στο χαρτί μιλιμετρέ που σας δίνεται να κατασκευάσετε το διάγραμμα της επιμήκυνσης 
του ελατηρίου ΔL σε συνάρτηση με το βάρος W.  

(5) Κρεμάστε από το γάντζο τον λευκό συμπαγή κύλινδρο που σας δίνεται. Μετρείστε και 
πάλι το μήκος Lκαι την επιμήκυνση ΔL. 

 
L= …………………cm    και     ΔL= …………………cm 

 
Με τη βοήθεια του διαγράμματος προσδιορίστε το βάρος του κυλίνδρου 
 

W= ……………N 
 
και στη συνέχεια υπολογίστε τη μάζα του 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(6) Με την μετροταινία μετρήστε το ύψος h και τη διάμετρο δ του κυλίνδρου.  
 

h= …………………cm   και    δ= …………………cm 
 

και υπολογίστε τον όγκο του V και την πυκνότητα του υλικού του κυλίνδρου. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: 

 Είναι καλής ποιότητας το ελαιόλαδο που πουλάει ... ο ελαιοπαραγωγός; 

     Ένας ελαιοπαραγωγός πουλάει το λάδι του πολύ ακριβά λέγοντας ότι είναι εξαιρετικό 

παρθένο ελαιόλαδο, αφού έχει παραχθεί μόνο με φυσικές και άλλες μηχανικές διαδικασίες 

χωρίς να έχει γίνει χημική επεξεργασία.  

Σκοπός της πειραματικής άσκησης είναι να ανακαλύψετε αν ο ελαιοπαραγωγός λέει την 

αλήθεια ή αισχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό θα προσδιορίσετε  

την τιμή της οξύτητας του ελαιόλαδου η οποία αποτελεί κριτήριο για την ποιότητά του.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

     Ελαιόλαδο ονομάζεται το παχύρρευστο υγρό που παράγεται από τη σύνθλιψη του καρπού 

της ελιάς. Είναι ένα υγρό με εξαιρετικά πολύπλοκη σύνθεση, όπου, μεταξύ των άλλων 

ενώσεων, περιέχει και μία ποσότητα ελεύθερων λιπαρών οξέων όπως π.χ. ελαϊκού οξέος 

C17H33COOH. Η παρουσία αυτών των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο ελαιόλαδο καθορίζει 

την ποιότητά του. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των ελεύθερων λιπαρών οξέων, τόσο 

μειώνεται η ποιότητα του ελαιόλαδου. 

     Οξύτητα του ελαιόλαδου ονομάζεται η επί τοις εκατό (%) κατά βάρος περιεκτικότητα 

του ελαιόλαδου σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιότητας 

του ελαιόλαδου. Όταν στην ετικέτα του ελαιόλαδου που αγοράζουμε αναγράφεται: «οξύτητα 

0,5% w/w» αυτό σημαίνει ότι σε 100 g του ελαιόλαδου περιέχονται 0,5 g ελεύθερων 

λιπαρών οξέων.  

     Ο προσδιορισμός της οξύτητας ανάγεται στον υπολογισμό της ποσότητας διαλύματος 

υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq),  που απαιτείται  για την εξουδετέρωση των ελεύθερων 

οξέων που υπάρχουν σε συγκεκριμένη ποσότητα ελαιόλαδου. (Επειδή τα λιπαρά οξέα που 

περιέχονται σε κάθε δείγμα ελαιόλαδου ποικίλουν, ποιοτικά και ποσοτικά, για τον 

προσδιορισμό της οξύτητας του ελαιόλαδου δεχόμαστε ότι η συνολική ποσότητα των 

ελεύθερων λιπαρών οξέων υπάρχει με τη μορφή του ελαϊκού οξέος (C17H33COOH)).  

     Αν για την εξουδετέρωση χρησιμοποιήσουμε διάλυμα NaOH περιεκτικότητας 1,5% w/v, 

τότε ο όγκος σε mL του διαλύματος αυτού που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 10g 

ελαιόλαδου ισούται με την οξύτητα του ελαιόλαδου. Δηλαδή  για κάθε 1 mL διαλύματος 

NaOH 1,5% w/v  που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 10 g ελαιόλαδου 

αντιστοιχεί 1 βαθμός οξύτητας.  
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     Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, το παρθένο ελαιόλαδο, δηλ. το ελαιόλαδο που έχει 

παραχθεί μόνο με φυσικές και μηχανικές διαδικασίες, περιγράφεται με τις ακόλουθες 

ονομασίες:  

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: είναι παρθένο ελαιόλαδο υψηλής διατροφικής αξίας που 

διατηρεί όλες τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες και έχει οξύτητα ≤ 0,8% w/w.  

Παρθένο ελαιόλαδο: είναι παρθένο ελαιόλαδο που διατηρεί τη διατροφική του αξία, έχει 

όμως οξύτητα ≥ 0,9% w/w και ≤ 2% w/w. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ   

Για τον προσδιορισμό της οξύτητας του ελαιόλαδου θα πραγματοποιήσετε τις παρακάτω 

πειραματικές δραστηριότητες 1 και 2.  

 Δραστηριότητα 1: Παρασκευή διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq),  

                        1,5% w/v   

Το διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq), είναι μία επικίνδυνη βάση, γι’ αυτό απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή όταν το χρησιμοποιούμε. 

Όργανα και συσκευές  

 Ζυγός ακριβείας ενός δεκαδικού ψηφίου. 

 Ποτήρι ζέσεως. 

 Γυάλινη ράβδος ανάδευσης. 

 Γυάλινο χωνί. 

 Ογκομετρική φιάλη των 100 mL. 

 Πλαστικό κουτάλι. 

 Σταγονόμετρο. 

 Υδροβολέας με απιονισμένο νερό. 

Αντιδραστήρια 

 Στερεό υδροξείδιο του νατρίου, ΝαΟΗ(s). 

Πειραματική διαδικασία   

Να παρασκευάσετε 100 mL διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq), 1,5% w/v.   

Βήμα 1ο: Υπολογισμός ποσότητας διαλυμένης ουσίας  

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

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

Βήμα 2ο: Περιγραφή διαδικασίας παρασκευής διαλύματος NaOH 

Για να παρασκευάσουμε 100 mL διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq),  1,5% w/v 

ζυγίζουμε σε ποτήρι ζέσης ……… g στερεού NaOH. Στη συνέχεια απομακρύνουμε το ποτήρι 

ζέσης από τη ζυγαριά. Προσθέτουμε ποσότητα νερού μέχρι τα 50 mL περίπου και 
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ανακατεύουμε συνεχώς με τη ράβδο μέχρι …………………............…………………  Μεταφέρουμε το 

περιεχόμενο του ποτηριού σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL. Ξεπλένουμε το/τα σκεύoς/η 

που χρησιμοποιήσαμε κατά την παραπάνω μεταφορά με λίγο νερό. Αδειάζουμε το νερό του 

ξεπλύματος στην ογκομετρική φιάλη. Τέλος, προσθέτουμε στην ογκομετρική φιάλη νερό 

μέχρι …….….………………….., πωματίζουμε την ογκομετρική φιάλη και την ……….….………… ελαφρά.  

Ερωτήσεις  

1. α) Γιατί κατά την παρασκευή του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq),   

ξεπλύναμε με νερό το ποτήρι ζέσης και στη συνέχεια προσθέσαμε το νερό του ξεπλύματος 

στην ογκομετρική φιάλη; ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

β) Αν δεν το κάναμε αυτό τι μπορούσε να συμβεί στην περιεκτικότητα του διαλύματος;  

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

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

2. Ένας μαθητής πρόσθεσε νερό στην ογκομετρική φιάλη πάνω από τη χαραγή. Το διάλυμα  

που παρασκεύασε έχει τη σωστή περιεκτικότητα 1,5% w/v, μεγαλύτερη ή μικρότερη; 

Γράψτε την άποψή σας δικαιολογώντας την  ………………………………………………………………........... 

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

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

 

 Δραστηριότητα 2: Μέτρηση οξύτητας άγνωστου δείγματος ελαιόλαδου  

Όργανα και συσκευές  

 Ζυγός ακριβείας ενός δεκαδικού ψηφίου. 

 Ποτήρι ζέσεως 250 mL. 

 Ογκομετρικός κύλινδρος των 50 mL. 

 Σταγονόμετρο. 

Αντιδραστήρια 

 Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(aq),  1,5% w/v.   

 Οινόπνευμα 

 Δείκτης φαινολοφθαλεΐνη. 

 Άγνωστο δείγμα ελαιόλαδου. 

Πειραματική διαδικασία   

Περιγραφή διαδικασίας μέτρησης οξύτητας 

Σε ποτήρι ζέσεως ζυγίστε με ακρίβεια 10 g ελαιόλαδο. Προσθέστε περίπου 25 mL 

οινοπνεύματος και 3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. Ανακατέψτε καλά μέχρι να 

αναμειχθούν τα υλικά μέσα στο ποτήρι. Αυτό το βήμα είναι αναγκαίο, γιατί το ελαιόλαδο δεν 
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αναμειγνύεται με το νερό και έτσι δεν θα μπορούσε να αντιδράσει με το υδατικό διάλυμα της 

βάσης. 

Μέσα στο μείγμα του ελαιόλαδου με το οινόπνευμα και τη φαινολοφθαλεΐνη ρίξτε με το 

σταγονόμετρο, σταγόνα – σταγόνα, διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1,5% w/v μετρώντας 

προσεκτικά τις σταγόνες που προσθέτετε, ενώ συγχρόνως ανακατεύετε το περιεχόμενο του 

ποτηριού.  

Ο δείκτης φαινολοφθαλεΐνη δείχνει το τελικό σημείο της χημικής αντίδρασης εξουδετέρωσης 

που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα ελεύθερα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στο ελαιόλαδο και στο 

διάλυμα βάσης, NaOH(aq). Μόλις το διάλυμα αποκτήσει ένα απαλό ροζ χρώμα που διαρκεί 

περίπου για 1 λεπτό, σταματήστε την προσθήκη της βάσης γιατί έχετε φτάσει στο σημείο της 

πλήρους εξουδετέρωσης. 

Υπολογισμοί  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 20 σταγόνες διαλύματος NaOH αντιστοιχούν σε 1 mL αυτού.  

 Για κάθε 1mL διαλύματος NaOH 1,5% w/v που απαιτείται για την εξουδετέρωση   

10 g δείγματος ελαιόλαδου, αντιστοιχεί 1 βαθμός οξύτητας ελαιόλαδου. 

 Το Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει οξύτητα ≤ 0,8% w/w ενώ το Παρθένο ελαιόλαδο 

έχει οξύτητα ≥ 0,9% w/w και ≤ 2% w/w  

 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας και 

τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 

Μάζα δείγματος ελαιόλαδου  

Αριθμός σταγόνων διαλύματος NaOH, 1,5% w/v που 

χρησιμοποιήθηκαν 

 

Όγκος διαλύματος NaOH 1,5% w/v που χρησιμοποιήθηκε 

(mL) 

 

Οξύτητα δείγματος   

 

Συμπέρασμα 

Τελικά το άγνωστο δείγμα ελαιόλαδου που αναλύσατε είναι: 

Α.  Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο  

Β.  Παρθένο ελαιόλαδο  

Γ.  Τίποτα από τα δύο προηγούμενα 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση, με βάση τις μετρήσεις σας και απαντήστε αν τελικά ο 

ελαιοπαραγωγός λέει την αλήθεια ή αισχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών. 

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

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

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 



Διαγωνισμός	  πειραμάτων	  Φυσικών	  Επιστημών	  για	  μαθητές/μαθήτριες	  Γυμνασίου	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Φύλλο	  εργασίας	  στη	  Bιολογία	  

	  

	  

Α.Γιατί	  μαυρίζει	  το	  μήλο;	  

Δαγκώσατε	   ποτέ	   ένα	   μήλο,	   και	   αφού	   το	   αφήσατε,	   παρατηρήσατε	   ότι	   έγινε	   καφέ	  
μετά	  από	  λίγη	  ώρα;	  Αρχικά,	  όταν	  το	  μήλο	  δεν	  είναι	  κομμένο,	  το	  εσωτερικό	  του	  δεν	  
έρχεται	   σε	   επαφή	   με	   το	   οξυγόνο	   του	   αέρα.	   Είναι	   κατά	   κάποιον	   τρόπο	   ...	  
"αεροστεγώς	   σφραγισμένο"!	   Αφού	   κόψουμε	   το	   μήλο,	   η	   επιφάνεια	   	   που	   είναι	  
εκτεθειμένη	  στον	  αέρα,	  μετά	  από	  κάποια	  ώρα	  παρατηρούμε	  ότι	  γίνεται	  καφέ,	  αλλά	  
το	  εσωτερικό	  του	  παραμένει	  ανεπηρέαστο.	  Γι’	  αυτό	  το	  φαινόμενο	  είναι	  υπεύθυνες	  
κάποιες	  ουσίες,	   	   που	  περιέχονται	  μέσα	  στο	  μήλο.	  Όταν	  οι	   ουσίες	  αυτές	   εκτεθούν	  
στο	  οξυγόνο	  του	  αέρα,	  τότε	  οξειδώνονται.	  Με	  άλλα	  λόγια,	  δημιουργείται	  κάτι	  σαν	  
«σκουριά»	  στην	  τροφή!	  	  

	  

Όταν	  συμβαίνει	  η	  οξείδωση,	  το	  οξυγόνο	  	  της	  ατμόσφαιρας	  αντιδρά	  με	  τις	  άχρωμες	  	  
οργανικές	  ουσίες	  που	  περιέχονται	  στο	  μήλο,	  οι	  οποίες	  μετατρέπονται	  σε	  έγχρωμες,	  
και	  όλη	  αυτή	  η	  αντίδραση	  γίνεται	  με	  τη	  βοήθεια	  ενός	  ενζύμου.	  Η	  πιο	  μέσα	  μάζα	  του	  
μήλου	   δεν	   επηρεάζεται,	   γιατί	   πολύ	   απλά	   το	   οξυγόνο	   του	   αέρα	   δεν	   μπορεί	   να	  
εισέλθει	   στο	   εσωτερικό	   του	  μήλου,	  ώστε	   να	   το	   επηρεάσει	   ολόκληρο.	  Η	   οξείδωση	  
των	   ουσιών	   του	   μήλου	   μπορεί	   να	   παρεμποδιστεί	   ή	   να	   καθυστερήσει,	   αν	  
εμποδίσουμε	   το	  οξυγόνο	  να	  έρθει	  σε	   επαφή	  με	   την	   επιφάνεια	   του	  φρούτου	  ή	  αν	  
σταματήσουμε	   τη	   δράση	   του	   ενζύμου.	   Για	   να	   το	   επιτύχουμε	   αυτό	   μπορούμε	   να	  
καλύψουμε	  το	  φρούτο	  πολύ	  προσεκτικά,	  εμποδίζοντας	  έτσι	  τον	  αέρα	  να	  φτάσει	  στο	  
φρούτο.	  Μπορούμε	  επίσης	  να	  βράσουμε	  το	  μήλο	  οπότε	  θα	  καταστραφεί	  το	  ένζυμο	  
ή	  να	  μειώσουμε	  το	  pH	  της	  επιφάνειας	  του	  μήλου,	  κάνοντάς	  την	  περισσότερο	  όξινη	  
με	  την	  επίδραση	  διαφόρων	  ουσιών,	  ώστε	  να	  εμποδίσουμε	  τη	  δράση	  του	  ενζύμου.	  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	  ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ	  ΣΤΑ	  ΚΥΤΤΑΡΑ	  ΤΟΥ	  ΜΗΛΟΥ	  
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ΟΡΓΑΝΑ	  ΚΑΙ	  ΥΛΙΚΑ	  ΠΟΥ	  ΘΑ	  ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ	  

ü Τρυβλία	  	  

ü Μαρκαδόροι	  

ü Αυτοκόλλητες	  ετικέτες	  	  

ü Mαχαίρι	  	  

ü Λαβίδα	  	  

ü Χυμός	  λεμονιού	  

ü Σόδα	  (αναψυκτικό)	  

ü Μήλο	  

	  

ΠΩΣ	  ΘΑ	  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	  ΤΟ	  ΠΕΙΡΑΜΑ	  

1.	  Αριθμήστε	  τέσσερα	  τρυβλία	  και	  κολλήστε	  ετικέτες	  με	  τις	  ακόλουθες	  ενδείξεις:	  	  

1-‐	  μήλο	  με	  σόδα	  

2-‐μήλο	  βρασμένο	  

3-‐μήλο	  με	  λεμόνι	  

4-‐	  μάρτυρας	  

1.	   Κόψτε	   από	   το	   μήλο	   μια	   μικρή	  φέτα	   και	   τοποθετήστε	   τη	   στο	   1ο	   τρυβλίο,	   αφού	  
πρώτα	  το	  βυθίσετε	  για	  πέντε	  λεπτά	  σε	  σόδα.	  

2.	   Κόψτε	   από	   το	   μήλο	   μία	   μικρή	  φέτα	   και	   τοποθετήστε	   τη	   στο	   2ο	   τρυβλίο,	   αφού	  
πρώτα	  την	  θερμάνετε	  για	  1	  λεπτό	  στους	  60	  βαθμούς,	  στο	  υδατόλουτρο	  που	  θα	  σας	  
υποδείξουν	  οι	  καθηγητές.	  

3.	   Κόψτε	   από	   το	   μήλο	   μία	   μικρή	  φέτα	   και	   τοποθετήστε	   τη	   στο	   3ο	   τρυβλίο,	   αφού	  
πρώτα	  τη	  βυθίσετε	  πρώτα	  στο	  χυμό	  λεμονιού	  για	  ένα	  λεπτό.	  

4.	  Κόψτε	  από	  το	  μήλο	  μία	  μικρή	  φέτα	  και	  τοποθετήστε	  τη	  στο	  4ο	  τρυβλίο.	  Η	  φέτα	  
αυτή	  θα	  αποτελέσει	  το	  μάρτυρα	  για	  τη	  διεξαγωγή	  του	  πειράματός	  σας.	  	  	  

Αφήστε	   τα	   τρυβλία	   στον	   εργαστηριακό	   πάγκο	   και	   θα	   επανέλθετε	   μετά	   από	   20	  
λεπτά,	   για	   να	   καταγράψετε	   τις	   παρατηρήσεις	   και	   τα	   συμπεράσματά	   σας	  
απαντώντας	  στις	  ερωτήσεις	  που	  ακολουθούν.	  

Ασχοληθείτε	  τώρα	  με	  το	  Β΄	  και	  Γ΄	  μέρος	  του	  πειράματός	  σας	  «Ανίχνευση	  αμύλου	  σε	  
κύτταρα	  μήλου»	  και	  «Μικροσκοπική	  παρατήρηση	  κυττάρων	  μήλου».	  

	  

Ερωτήσεις	  	  
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1. Γιατί	  χρησιμοποιήσατε	  μάρτυρα	  στο	  πείραμά	  σας;	  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….......................................................................................................	  

	  
2. Ποια	   φέτα	   μήλου	   μαύρισε	   περισσότερο	   και	   ποια	   λιγότερο.	   Εξηγήστε	   γιατί	  

συνέβη	  αυτό.	  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………........................................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………......................................................................................................	  

	  
3. Προσπαθήστε	  να	  μαντέψετε	  γιατί	  δεν	  μαυρίζει	  το	  μήλο	  που	  περιέχεται	  στο	  

ζελέ.	  

	  

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

	  

Β.	  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	  ΑΜΥΛΟΥ	  ΣΕ	  ΚΥΤΤΑΡΑ	  ΜΗΛΟΥ	  

Τι	  είναι	  επιτέλους	  αυτό	  το	  άμυλο;;	  

Το	  άμυλο	  είναι	  ένας	  πολυσακχαρίτης,	  ο	  οποίος	  αποτελείται	  από	  δεκάδες	  χιλιάδες	  
μόρια	  γλυκόζης,	  που	  ενώνονται	  μεταξύ	  τους	  σχηματίζοντας	  μια	  αλυσίδα.	  Αποτελεί	  
αποταμιευτική	   ύλη	   των	   περισσοτέρων	   φυτών	   και	   αποθηκεύεται	   στις	   ρίζες,	   στους	  
κονδύλους	   κ.α.	   Αποτελεί,	   ως	   εκ	   τούτου,	   πολύτιμο	   συστατικό	   των	   τροφίμων,	   σε	  
πολλά	   από	   τα	   οποία	   περιέχεται	   σε	   σημαντικά	   ποσά,	   π.χ.	   στα	   δημητριακά,	   	   στα	  
όσπρια	  και	  στις	  πατάτες.	  	  
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ΟΡΓΑΝΑ	  ΚΑΙ	  ΥΛΙΚΑ	  ΠΟΥ	  ΘΑ	  ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ	  

ü Τρυβλία	  	  

ü Πλαστικό	  μαχαίρι	  	  

ü Μήλο	  

ü Διάλυμα	  1	  

	  

ΠΩΣ	  ΘΑ	  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	  ΤΟ	  ΠΕΙΡΑΜΑ	  

Κόψτε	  μια	  μικρή	  φέτα	  μήλου	  και	   	  ρίξτε	  2-‐3	  σταγόνες	  διαλύματος	  1.	  Το	  διάλυμα	  1	  
(διάλυμα	  ιωδίου	  και	  ιωδιούχου	  καλίου	  σε	  νερό)	  χρησιμοποιείται	  για	  την	  ανίχνευση	  
αμύλου,	  καθώς	  αν	  υπάρχει	  άμυλο,	  το	  σύμπλοκο	  που	  δημιουργείται	  μεταξύ	  ιωδίου-‐
αμύλου	  έχει	  ένα	  χαρακτηριστικό	  χρώμα	  (γίνεται	  σχεδόν	  αμέσως	  –	  δεν	  χρειάζεται	  να	  
περιμένετε).	  	  	  

	  

Ερώτηση	  

1. Παρατηρήσατε	   κάποια	   χρωματική	   αλλαγή	   όταν	   ρίξατε	   το	   διάλυμα	   1	   στο	  
μήλο;	  Ναι	  ή	  όχι;	  Εξηγήστε	  σε	  κάθε	  περίπτωση	  γιατί	  συμβαίνει	  αυτό.	  

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

	  

Γ.	  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ	  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	  ΚΥΤΤΑΡΩΝ	  ΜΗΛΟΥ	  

ΟΡΓΑΝΑ	  ΚΑΙ	  ΥΛΙΚΑ	  ΠΟΥ	  ΘΑ	  ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ	  

ΠΩΣ	  ΘΑ	  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	  ΤΟ	  ΠΕΙΡΑΜΑ	  

ü Μικροσκόπιο	   ü Λαβίδα	  

ü Σταγονόμετρο	   ü Διηθητικό	  χαρτί	  

ü Νιστέρι	  για	  μικροτομές	  στο	  μήλο	   ü Απεσταγμένο	  νερό	  

ü Αντικειμενοφόροι	  πλάκες	   ü Μήλο	  

ü Καλυπτρίδες	   ü Διάλυμα	  2	  
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1.	  Φωνάξτε	  τον	  υπεύθυνο	  καθηγητή	  να	  κόψει	  με	  το	  νυστέρι	  μια	  λεπτή	  τομή	  από	  το	  
μήλο	  και	  να	  την	  τοποθετήσει	  στο	  κέντρο	  μιας	  αντικειμενοφόρου	  πλάκας	  .	  

2.	   Ρίξτε	   πάνω	   στην	   τομή	   1-‐2	   σταγόνες	   του	   διαλύματος	   2.	   Το	   διάλυμα	   αυτό,	  
χρωματίζει	   μόνο	   τους	   πυρήνες	   των	   κυττάρων	   με	   ένα	   χαρακτηριστικό	   χρυσό-‐καφέ	  
χρώμα,	  ενώ	  τα	  κύτταρα	  παραμένουν	  διαφανή.	  

3.	   Καλύψτε	   την	   προσεκτικά	   με	   μια	   καλυπτρίδα.	   Απομακρύνετε	   προσεκτικά	   το	  
περισσευούμενο	   διάλυμα	   με	   τη	   βοήθεια	   διηθητικού	   χαρτιού.	   Το	   παρασκεύασμά	  
σας	  είναι	  έτοιμο	  για	  παρατήρηση.	  	  	  

4.	  Φωνάξτε	  τον	  υπεύθυνο	  καθηγητή	  για	  να	  του	  δείξετε	  τα	  κύτταρα	  που	  βλέπετε.	  

Ερώτηση	  

1. Να	  σχεδιάσετε	   ό,τι	   παρατηρείτε	   στο	  μικροσκόπιο	  υποδεικνύοντας	  με	   βέλη	  
τις	  δομές	  που	  αναγνωρίζετε,	  τοποθετώντας	  και	  την	  αντίστοιχη	  ονομασία	  των	  
δομών	  

	  

	  

	  

	  

Μεγεθυντική	   ικανότητα	   προσοφθάλμιου:	  
…………..	  

Μεγεθυντική	   ικανότητα	   αντικειμενικού:	  
…………....	  

Τελική	  μεγέθυνση	  παρασκευάσματος:…….......	  



 
Διαγωνισμός πειραμάτων Φυσικών Επιστημών για μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου 

«Πειραματίζομαι, Ερευνώ και Ανακαλύπτω, 2017» 
 

1 
 

Φύλλο Εργασίας στη Γεωλογία 

Παρατηρώντας το στρώμα άμμου που αφήνει πάνω στους δρόμους ένας χείμαρρος 

που πλημμύρισε μετά από μια καταρρακτώδη βροχή, βλέπουμε μια εικόνα 

σύγχρονης ιζηματογένεσης. Αν μάλιστα η παρατήρηση γίνει αμέσως μετά τη βροχή 

διακρίνουμε το καφέ χρώμα του νερού, το οποίο οφείλεται στο υλικό που μεταφέρει 

το νερό του χειμάρρου. Μεταφορά και ιζηματογένεση όπως συμβαίνει σήμερα, 

συνέβαινε και στο παρελθόν καθ’ όλη την ιστορία της γης με αποτέλεσμα να 

σχηματίζονται παχιά στρώματα ιζηματογενών αποθέσεων με τα νεότερα να 

τοποθετούνται πάνω από τα παλαιότερα. Αρχικό στάδιο των διεργασιών αυτών 

είναι η αποσάθρωση και η διάβρωση των ήδη υπαρχόντων πετρωμάτων. 

Σ’ ένα τελικό στάδιο και μετά την απόθεση, τα υλικά αυτά με το πέρασμα του 

χρόνου συμπαγοποιούνται κάτω από το βάρος των στρωμάτων που βρίσκονται 

από πάνω τους.  Η διεργασία αυτή λέγεται λιθοποίηση.   

Ερώτηση 1η 

Η ιστορία της ιζηματογένεσης μιας περιοχής απεικονίζεται στην Εικόνα 1. και 

περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) στάδια: απόθεση, λιθοποίηση, αποσάθρωση 

και διάβρωση, μεταφορά. 

α) τοποθετήστε στη σωστή χρονική σειρά τα παραπάνω στάδια. 

β) αντιστοιχίστε τα στάδια αυτά με τις θέσεις  Α, Β, Γ και Δ της Εικόνας 1.  

γ)  αντιστοιχίστε τα στάδια αυτά με τα σχήματα 1, 2, 3 και 4 που δίνονται. 

 

Εικόνα 1. 

Σχήμα 1 

 

Σχήμα 2

 

Σχήμα 3

 

Σχήμα 4

 

 

Γράψτε την απάντησή σας στη σελίδα που σας έχει δοθεί. 
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Ερώτηση 2η 

Στην Εικόνα 2. που ακολουθεί βλέπουμε ένα δείγμα πετρώματος (οι γεωλόγοι το 

ονομάζουν πυρήνα γεώτρησης ή καρότο) που έχει 

κοπεί με ειδικό γεωτρύπανο χρησιμοποιώντας 

κεφαλή από διαμάντια. 

Σε ποιο σημείο του δείγματος θα βρίσκεται το 

παλαιότερο στρώμα ιζημάτων; Σε ποιο σημείο θα 

βρίσκεται το νεότερο;  

Σημείωση: Υποθέτουμε ότι δεν υπήρξε καμία 

μετακίνηση των ιζημάτων μετά την απόθεση τους. 

 

Γράψτε την απάντησή σας στη σελίδα που σας 

έχει δοθεί. 

 

 

Ερώτηση 3η 

Πολλές φορές στρώματα από ιζήματα που έχουν αρχικά αποτεθεί οριζόντια 

μπορούν να ανυψωθούν ή να βυθιστούν, να πτυχωθούν, να σπάσουν, ή να 

αποκτήσουν κλίση. Αυτό συμβαίνει γιατί η Γη είναι ένας ενεργός πλανήτης. Σε 

ορισμένα σημεία του φλοιού της Γης σε βάθος, δημιουργείται μάγμα. Το μάγμα αυτό 

μπορεί να βρει διέξοδο μέσα από τα ρήγματα και να βγει στην επιφάνεια 

σχηματίζοντας ηφαίστεια. 

Α. Στη Εικόνα 3. βλέπετε τα πρανή (πλαγιές) που δημιουργήθηκαν στις δύο 
πλευρές της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου όταν ανοίχτηκε ο δρόμος.  

 
Βάλτε στη σωστή χρονολογική 
σειρά τις παρακάτω διεργασίες: 
 
ρηγμάτωση (σπάσιμο), απόθεση 
ιζημάτων, λιθοποίηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2. 

Εικόνα 3. 
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Β. Στην Εικόνα 4. απεικονίζεται ο σχηματισμός ενός ηφαιστείου στην επιφάνεια της 
Γης. 
 
Βάλτε στη σωστή χρονολογική σειρά τις παρακάτω 
διεργασίες:  
 
ιζηματογένεση, διείσδυση μάγματος, σχηματισμός 
ηφαιστείου 
 

 

 

Γράψτε τις απαντήσεις για τα ερωτήματα Α και Β στη 

σελίδα που σας έχει δοθεί. 

 

Ερώτηση 4η 

Η παρακάτω εικόνα αντιστοιχεί σε γεωλογική τομή και μοιάζει με αυτό που 

βλέπει κανείς όταν ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό και 

κοιτάζει τα πρανή που δημιουργήθηκαν όταν ανοίχτηκε ο δρόμος.  

 
 

Οι υπόλοιπες εικόνες αντιστοιχούν στα ενδιάμεσα στάδια της γεωλογικής 

ιστορίας της περιοχής μέχρι να δημιουργηθεί η παραπάνω. 

Το υπόμνημα που σας δίνεται περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με το είδος των πετρωμάτων που απεικονίζονται στις γεωλογικές 

τομές. 

Τομή 1 

 

Τομή 2

 

Εικόνα 4. 
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Τομή 3

 

Τομή 4 

 

Τομή 5

 

Τομή 6 

 

  

α)  Τοποθετήστε στη σωστή χρονική σειρά τις τομές που σας δίνονται. 

β) Για κάθε τομή γράψτε μια σύντομη πρόταση που να περιγράφει τη 

γεωλογική ιστορία, λαμβάνοντας υπόψη το Υπόμνημα που σας δίνεται.  

Υπόμνημα 

 
Άργιλος  (ίζημα από πηλό) 

 
Ψαμμίτης (ίζημα από άμμο) 

 
Κροκαλοπαγές (ίζημα από χαλίκια) 

 
Λάβα και τέφρα (Η απόθεση τους πάνω 
στο έδαφος οφείλεται σε εκρήξεις 
ηφαιστείων) 

 
Τιλίτες (Ιζήματα που οφείλονται στην 
κίνηση των παγετώνων) 

 

Ασυμφωνία (είναι μια επιφάνεια που 
χωρίζει δύο πετρώματα διαφορετικής 
ηλικίας, και αντιπροσωπεύει ένα κενό στο 
γεωλογικό χρόνο. Δημιουργείται είτε λόγω 
διακοπής της απόθεσης των ιζημάτων είτε 
λόγω διάβρωσης των ιζημάτων που 
προϋπήρχαν) 

 


