
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΦΕ 
   
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: 
 
ΦΥΣΙΚΗ 
1. Χρήση χρονοµετρητή (ticker timer). Επεξεργασία δεδοµένων µε βάση τη 

χαρτοταινία του χρονοµετρητή.  
2. Χρήση φωτοπύλης και συστήµατος φωτοπυλών σε συνεργασία µε το ηλεκτρονικό 

χρονόµετρο (από τη διάταξη κεκλιµένου επιπέδου όχι µε τον µικροϋπολογιστή 
multilog). 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. Σχηµατισµός σε πέτασµα του (πραγµατικού) ειδώλου φωτεινής πηγής µέσω 
συγκεντρωτικού σφαιρικού φακού. Γεωµετρικός προσδιορισµός του ειδώλου.  

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

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

8. 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).  

 
 
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 και τη διεξαγωγή του πειράµατος, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Καταγραφή των πειραµατικών δεδοµένων. 
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. 
 
Κώστας Παπαµιχάλης - Γιάννης Γάτσιος  
 



ΧΗΜΕΙΑ 

Όργανα:  
1. Ηλεκτρονικός ζυγός: Μέτρηση της µάζας µε προσέγγιση 0,01g ή 0,1g.  
2. Ύαλος ωρολογίου: Κοίλη γυάλινη στρογγυλή πλάκα για τη ζύγιση και 
    µεταφορά µικρών ποσοτήτων στερεών σωµάτων. Σπάτουλα. 
3. Κωνική φιάλη (χωρητικότητας 250 mL): Μεταφορά και αποθήκευση 
    διαλυµάτων, ογκοµέτρηση διαλυµάτων. 
4. Χωνί µετάγγισης - διήθησης. 
5. ∆ιηθητικό χαρτί: ∆ιαχωρισµός µειγµάτων, χρωµατογραφία χάρτου και ζύγιση 
στερεών ουσιών. 
6. Ράβδος ανάδευσης: Γυάλινη ράβδος για την ανάδευση διαλυµάτων.  
7. Ποτήρι ζέσεως (χωρητικότητας από 100 έως 500 mL): Μεταφορά και 
    αποθήκευση υγρών. Μέτρηση όγκου µε µικρή ακρίβεια.  
8. Ογκοµετρική φιάλη (χωρητικότητας 100 ή 250 mL): Μέτρηση όγκου διαλύµατος 
µε  ακρίβεια 0,1 έως 0,3 mL.  
9. Ογκοµετρικός κύλινδρος (χωρητικότητας από 10 έως 250 mL): Μέτρηση 
όγκου διαλύµατος µε ακρίβεια περίπου 0,1 έως 0,3 mL.  
10. Σιφώνια πλήρωσης και µέτρησης (χωρητικότητας 10 mL): Σωλήνες µε 
ακροφύσιο για τη µέτρηση όγκου υγρών ακρίβειας 0,04 & 0,1 ml, αντίστοιχα.   
11. Προχοΐδα (χωρητικότητας 50 mL): Μέτρηση του όγκου διαλύµατος µε ακρίβεια 
0,05 έως 0,1 mL. 
12. Μαγνητικός αναδευτήρας: Συσκευή διαρκούς, αυτόµατης ανάδευσης 
διαλυµάτων. 
13. Υδροβολέας: Πλαστική φιάλη µε ακροφύσιο για τη συµπλήρωση νερού. 
14. pH µετρικά χαρτιά κλίµακας 0-14 (ανά 1) ή/και απλό ηλεκτρονικό pH µετρο 
15. Θερµόµετρο οινοπνεύµατος-υδραργύρου ή ηλεκτρονικό 0-100 οC. 
16. Ράβδοι µαγνησίας ή σύρµα χρωµονικελίνης.  

17. Λύχνος θέρµανσης µε φιάλη υγραερίου. 
18. ∆οκιµαστικοί σωλήνες: Κυλινδρικοί, γυάλινοι ή πλαστικοί σωλήνες, που 
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση διαλυµάτων και την παρατήρηση χηµικών ή 
φυσικών φαινοµένων.  
19. Όργανα στήριξης: στατώ δοκιµαστικών σωλήνων, λαβίδες, ορθοστάτης κά.  

 
Πειραµατικές διαδικασίες:  

1. Χρήση ηλεκτρονικού ζυγού. Εξοικείωση µε όργανα µέτρησης όγκου υγρών. 
Χρήση σιφωνίου και πουάρ.  
2. Παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης συγκέντρωσης και αραίωσή τους. 
3. Μέτρηση της πυκνότητας ουσιών.  
4. ∆ιαχωρισµοί µειγµάτων. 
5. Ποιοτική ανάλυση ιόντων.  
6. Ογκοµέτρηση - Χρήση προχοΐδας. Ποσοτικοί υπολογισµοί.   
7. Μέτρηση του pH διαλύµατος µε πεχαµετρικό χαρτί και µε ηλεκτρονικό 
πεχάµετρο. 
 
Ρούµελης Νικόλαος - Ρουµπίνη Μοσχοχωρίτου 

 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Η µελέτη των βιολογικών υλικών µε µια σειρά εργαστηριακών δραστηριοτήτων 
αποσκοπεί στον προσδιορισµό των επιπέδων οργάνωσης των ορατών δοµών, της 
λειτουργικότητας των επιµέρους δοµών και των µορίων που τους αποτελούν. Σε 
γενικές γραµµές, για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τεχνικές της µικροσκοπίας, 
µέθοδοι προσδιορισµού χηµικής σύστασης, που συµπληρώνονται µε τη µελέτη 
µεταβολικών αντιδράσεων. 
Η µελέτη της µορφολογίας φυτικών ή ζωικών ιστών γίνεται µε τη βοήθεια του 
µικροσκοπίου. Για το λόγο αυτό χρειάζεται ευχέρεια στη χρήση του µικροσκοπίου και 
άνεση στη χρήση των εργαλείων της κασετίνας µικροσκοπίας. Η καλή γνώση του 
θεωρητικού υποβάθρου βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου ιστού για παρατήρηση και 
σε συνδυασµό µε την καλή προετοιµασία του παρασκευάσµατος οδηγεί στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων που συµπληρώνουν τις θεωρητικές γνώσεις. 
Ωστόσο, η απεικόνιση του παρασκευάσµατος στο φύλλο εργασίας, αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι για την ολοκλήρωση της εργαστηριακής δραστηριότητας. Για την 
απεικόνιση των παρασκευασµάτων, δεν αξιολογείται η ζωγραφική ικανότητα του 
µαθητή αλλά η παρατηρητικότητα του και ο ακριβής εντοπισµός των συγκεκριµένων 
δοµών που µελετά. Για το σκοπό αυτό, οι ακριβείς ενδείξεις µε τα ονόµατα των 
σχηµατισµών που παρατηρεί, και η σαφής αναφορά στη µεγέθυνση, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργαστηριακής 
δραστηριότητας. 
Στο επίπεδο µελέτης της χηµικής σύστασης και της µελέτης της λειτουργικότητας των 
βιολογικών τµηµάτων, προϋπόθεση είναι η ευχέρεια στον ασφαλή χειρισµό βασικών 
συσκευών που υπάρχουν στο εργαστήριο, και στην εφαρµογή απλών τεχνικών και 
µεθόδων. 

 Συγκεκριµένα: 
• Μικροσκόπιο και κασετίνα εργαλείων µικροσκοπίας. 
• Χρήση ζυγού για ζύγιση ιστού ή αντιδραστηρίων. 
• Προετοιµασία δειγµάτων µε λειοτρίβιση. 
• ∆ιήθηση για την παραλαβή υγρού υπολείµµατος.  
• Παρασκευή διαλυµάτων µε συγκεκριµένη περιεκτικότητα. 
• Χαρακτηριστικές αντιδράσεις ανίχνευσης για συγκεκριµένα µόρια τους άµυλο, 

πρωτεΐνες κλπ 
• ∆ιαχωρισµός µίγµατος ουσιών που περιέχονται σε ένα διάλυµα π.χ. µε 

χρωµατογραφία. Σύµφωνα µε τους τεχνικές χρωµατογραφίας ένα µίγµα ουσιών 
διαχωρίζεται στα επιµέρους συστατικά εξαιτίας τους διαφορετικής ταχύτητας µε 
την οποία µετακινούνται οι ουσίες σε ένα µέσο προσρόφησης. 

• ∆ιαχωρισµός µίγµατος ουσιών τους διαλύµατος µε τη χρήση διαλυτών 
διαφορετικής πολικότητας.     

• Χρήση υδατόλουτρου για τη διατήρηση υλικών σε νερό σταθερής θερµοκρασίας 
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

• Χρήση χυµοποιητή (µίξερ) για τον τεµαχισµό, τη διάσπαση, την οµογενοποίηση 
και την ανάδευση βιολογικών ιστών. 

• Χρήση µαγνητικού αναδευτήρα για την οµογενή ανάδευση διαλυµάτων ή 
µιγµάτων χωρίς τη διάσπαση ή τον τεµαχισµό των συστατικών τους.  

• Να αναγνωρίζουν  το τρυβλίο Petri  και τη χρήση του.  
                                                    
Γιώργος Χαλκιόπουλος – Αγγελική Ζευγουλά. 

 


