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Σας ενηµερώνουµε ότι: 
Οι µαθητές που θα συµµετάσχουν στην Πανελλήνια φάση της Πανευρωπαϊκής 
Ολυµπιάδας Φυσικών Επιστηµών (EUSO), πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε 
τα ακόλουθα όργανα, διατάξεις και διαδικασίες: 
 
Φυσική 
1. Χρήση χρονοµετρητή (ticker timer). Επεξεργασία δεδοµένων µε βάση τη 

χαρτοταινία του χρονοµετρητή.  
2. Χρήση φωτοπύλης και συστήµατος φωτοπυλών. Μέτρηση της µέσης 

ταχύτητας και προσεγγιστική µέτρηση της στιγµιαίας ταχύτητας κινητού. 
Σχέση χρόνου - θέσης µε χρήση συστήµατος δύο φωτοπυλών.  

3. Μέτρηση χρόνου, µήκους, εµβαδού, όγκου, πυκνότητας. Χρήση 
διαστηµόµετρου, ογκοµετρικού κυλίνδρου, δυναµόµετρου, ζυγού. Μέτρηση 
της κλίσης πλάγιου επιπέδου. 

4. Μελέτη των νόµων των ιδανικών αερίων µε χρήση της "συσκευής των νόµων 
των αερίων".  

5. Χρήση του φασµατόµετρου. Μέτρηση του µήκους κύµατος και της ενέργειας 
των ακτινοβολιών στις οποίες αναλύεται µια σύνθετη ακτινοβολία.  

6. Σχηµατισµός σε πέτασµα του (πραγµατικού) ειδώλου φωτεινής πηγής µέσω 
συγκεντρωτικού σφαιρικού φακού. Γεωµετρικός προσδιορισµός του ειδώλου.  

7. Χρήση πολυµέτρου. Μέτρηση ηλεκτρικού ρεύµατος, τάσης, αντίστασης. 
Πειραµατικός προσδιορισµός και σχεδιασµός της χαρακτηριστικής παθητικού 
διπόλου.  

8. Θερµιδόµετρο: Αρχή λειτουργίας και χρήση. Πειραµατικός υπολογισµός της 
ειδικής θερµότητας υγρών  και στερεών σωµάτων.   

9. Επεξεργασία πειραµατικών δεδοµένων: α) Καταγραφή δεδοµένων σε πίνακα 
µετρήσεων β) Επιλογή συστήµατος αξόνων µε τις κατάλληλες κλίµακες και 
µονάδες. γ) Τοποθέτηση των πειραµατικών σηµείων στο σύστηµα των 
αξόνων δ) Σχεδιασµός της "πλέον κατάλληλης" πειραµατικής καµπύλης ε) 
Άντληση δεδοµένων από πειραµατικό γράφηµα: ε1) Υπολογισµός της κλίσης 
πειραµατικής ευθείας ή σε συγκεκριµένο σηµείο πειραµατικής καµπύλης, ε2) 
υπολογισµός εµβαδού χωρίου που περικλείεται από τµήµα του γραφήµατος, 
τον οριζόντιο άξονα και δύο ευθείες κάθετες σ' αυτόν ε3) Πειραµατικός 
υπολογισµός µεγεθών µε βάση δεδοµένα που προκύπτουν από το 
πειραµατικό γράφηµα (προέκταση και τοµή πειραµατικής ευθείας µε τους 
άξονες, κλπ).  

 
Χηµεία 
Όργανα:  
1. Ηλεκτρονικός ζυγός: Μέτρηση της µάζας µε προσέγγιση 0,01g. 
2. Προχοΐδα (χωρητικότητα 10 έως 250mL): Μέτρηση του όγκου διαλύµατος µε 

ακρίβεια 0,1mL.  
3. Κωνική φιάλη (χωρητικότητα 1 έως 1000mL): Μεταφορά και αποθήκευση 

διαλυµάτων. 
4. Ογκοµετρική φιάλη (χωρητικότητα 1 έως 1000mL): Μέτρηση όγκου  

διαλύµατος µε ακρίβεια 0,01 έως 0,1mL. 



5.  Ογκοµετρικός κύλινδρος (χωρητικότητα 1 έως 1000mL): Μέτρηση όγκου  
διαλύµατος µε ακρίβεια 0,1mL. 

6. Ποτήρι ζέσεως (χωρητικότητα 5 έως 2000mL): Μεταφορά και αποθήκευση 
υγρών. Μέτρηση όγκου µε µικρή ακρίβεια.  

7. Ράβδος ανάδευσης: Γυάλινη ράβδος για την ανάδευση διαλυµάτων.  
8. Μαγνητικός αναδευτήρας: Συσκευή διαρκούς, αυτόµατης ανάδευσης 

διαλυµάτων.  
9. Υδροβολέας: Πλαστική φιάλη µε ακροφύσιο για τη συµπλήρωση διαλύτη σε 

διαλύµατα. 
10. Σιφώνιο πληρώσεως (χωρητικότητα 1 έως 100mL): Σωλήνας µε 

ακροφύσιο για τη µέτρηση όγκου υγρών. 
11. Ύαλος ωρολογίου: Κοίλη γυάλινη στρογγυλή πλάκα για τη ζύγιση και 

µεταφορά µικρών ποσοτήτων στερεών σωµάτων.  
12. ∆οκιµαστικοί σωλήνες: Κυλινδρικοί, πλαστικοί ή γυάλινοι σωλήνες, που 

χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση διαλυµάτων και την παρατήρηση 
χηµικών ή φυσικών φαινοµένων.  

 
Πειραµατικές διαδικασίες: 
1. Παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης συγκέντρωσης.  
2. Μέτρηση της πυκνότητας και της περιεκτικότητας δεδοµένου διαλύµατος.  
3. Ογκοµέτρηση. Χρήση προχοΐδας.  
4. Μέτρηση του pH διαλύµατος µε πεχαµετρικό χαρτί και µε ηλεκτρονικό 

πεχάµετρο.  
5. Πειραµατικός υπολογισµός της θερµότητας αντίδρασης.  
6. Ταυτοποίηση ιόντων σε δεδοµένο διάλυµα.  
 
Βιολογία 
Όργανα:  
1. Οπτικό µικροσκόπιο: Μεγεθύνει µικροσκοπικά αντικείµενα, ώστε να 

µπορούµε να τα παρατηρούµε. 
2. Ηλεκτρονικός ζυγός: Μέτρηση της µάζας µε προσέγγιση 0,01g.  
3. Αντικειµενοφόροι πλάκες και καλυπτρίδες. Γυάλινες πλάκες όπου 

τοποθετούνται τα παρασκευάσµατα και καλύπτονται (µε τις καλυπτρίδες) για 
να παρατηρηθούν µε το µικροσκόπιο.  

4. Ογκοµετρικές πιπέτες: Σωλήνες µέτρησης όγκου µικρών ποσοτήτων υγρών 
σωµάτων.  

5. Τρυβλία Petri: Κυλινδρικά, πλαστικά  ή γυάλινα δοχεία, όπου καλλιεργούνται 
µικροοργανισµοί.  

6. ∆οκιµαστικοί σωλήνες: Κυλινδρικοί, πλαστικοί ή γυάλινοι σωλήνες, που 
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση διαλυµάτων και την παρατήρηση 
χηµικών ή φυσικών φαινοµένων.   

7. Λαβίδες: Μεταλλικές λαβίδες, µε τις οποίες µεταφέρουµε αντικείµενα µικρών 
διαστάσεων.  

8. Ογκοµετρικά δοχεία διαφόρων µεγεθών: Χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση 
του όγκου ή την αποθήκευση υγρών.  

 
Πειραµατικές διαδικασίες: 
1. Προετοιµασία µικροσκοπικού παρασκευάσµατος. Χρώση βιολογικών 

παρασκευασµάτων. 



2. Χρήση µικροσκοπίου.  
3. Μικροσκοπική παρατήρηση. Ανίχνευση ταυτοποίηση και ταξινόµηση 

µικροσκοπικών δοµών. Απεικόνιση του παρατηρούµενου παρασκευάσµατος 
σε φύλλο εργασίας, µε περιγραφή των δοµών και αναφορά στη µεγέθυνση.   

4. ∆ιαχωρισµός µιγµάτων µε διήθηση. 
5. Αποµόνωση συστατικών µιγµάτων µε χρήση διαλυτών.   
6. Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού συστατικών µιγµάτων.  
 
Οι οµάδες των µαθητών, που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα κληθούν να 
διεξάγουν πειραµατικές δραστηριότητες, που απαιτούν τη δυνατότητα µελέτης 
και εφαρµογής οδηγιών σε εργαστηριακό περιβάλλον, την κατανοµή 
αρµοδιοτήτων και την αρµονική συνεργασία σε όλα τα στάδια της πειραµατικής 
διαδικασίας. Κάθε πειραµατική δραστηριότητα περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στάδια:  
Α) Μελέτη του θεωρητικού πλαισίου και του σχεδιασµού του πειράµατος, µε τη 
βοήθεια φύλλου εργασίας. 
Β) Τη σύνθεση της πειραµατικής διάταξης, τη διεξαγωγή του πειράµατος και την 
καταγραφή των πειραµατικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του φύλλου 
εργασίας.  
Γ) Τη επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων, τη σχεδίαση γραφηµάτων, τον 
υπολογισµό µεγεθών, τη διαµόρφωση συµπερασµάτων και τη σύγκριση µε τις 
θεωρητικές προβλέψεις, σύµφωνα µε τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. 
 
 
Για παραδείγµατα φύλλων εργασίας µεταφορτώστε τα σχετικά αρχεία από τον 
ιστόχωρο του ΕΚΦΕ: http://1ekfe-anatol.att.sch.gr  
 
Κώστας Παπαµιχάλης - Γιάννης Γάτσιος - Γιώργος Κατσιγιάννης - Ελένη 
Λιαναντωνάκη  
 


