
 

Καθηγήτρια (Εγγλεζάκη Φρίντα-χημικός) 

 

Ονοματεπώνυμο ____________________________________________ 

Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα 

Βαθμός   

Γ’ Γυμνασίου   Τμήμα ____________________ 

 Ημερομηνία __________________________ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ        

 

 

Όργανα που θα χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις  

 

Ηλεκτρικό στοιχείο (κοινή μπαταρία) 4,5 V 

V 

Καλώδιο σύνδεσης 

Λαμπάκι 

Διακόπτης 

Βολτόμετρο 

Πολύμετρο εργαστηρίου 

 



 

Καθηγήτρια (Εγγλεζάκη Φρίντα-χημικός) 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα μάθεις να συναρμολογείς ένα απλό κύκλωμα 

ηλεκτρικού ρεύματος 

 

 

Η μπαταρία (πηγή) αποτελείται από 3 στοιχεία των 1,5 V το καθένα. Έχεις τη δυνατότητα 

να μεταβάλλεις την τάση V (διαφορά δυναμικού) της πηγής ενώνοντας το καλώδιο με το 

κάθε στοιχείο και να παρατηρήσεις τι συμβαίνει στη φωτοβολία στο λαμπάκι.  

Πρόβλεψε πότε το λαμπάκι θα φωτοβολεί έντονα. Όταν η τάση θα είναι μεγαλύτερη ή 

μικρότερη; 

________________________________________________________________  

 Συναρμολόγησε το κύκλωμα της παραπάνω εικόνας και προσπάθησε να επιβεβαιώσεις 

πειραματικά τις προβλέψεις σου. 

 Αφαίρεσε πρώτα το καπάκι από το πάνω μέρος της μπαταρίας για να είναι ορατά τα 

στοιχεία της. 

 Ένωσε το καλώδιο με το κάθε στοιχείο της μπαταρίας σταδιακά ξεκινώντας με 1,5V 

και καταλήγοντας στα 4,5V. 

 Παρατήρησε τη διαφορά στη φωτοβολία στο λαμπάκι κάθε φορά που μεταβάλλεις την 

τάση.  

Το λαμπάκι φωτοβολεί πιο έντονα όταν  η τάση είναι  _______V και λιγότερο έντονα 

όταν είναι _______ V.  

 Να σημειώσεις με τόξα στο παραπάνω κύκλωμα την πραγματική φορά του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 

Απλό Ηλεκτρικό Κύκλωμα 

Λαμπάκι 

Πηγή 

Δ 



 

Καθηγήτρια (Εγγλεζάκη Φρίντα-χημικός) 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

 Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα εξοικειωθείς με τη χρήση του πολύμετρου. 

Θα μάθεις ότι για να μετρήσεις την τάση μιας πηγής (κοινή μπαταρία) πρέπει να συνδέσεις 

το βολτόμετρο όχι στη σειρά αλλά παράλληλα με την πηγή. 

 

Για να μετρήσουμε την ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που περνάει μέσα από έναν 

αγωγό, τοποθετούμε ένα αμπερόμετρο στη σειρά στο κύκλωμα έτσι ώστε το ρεύμα να 

περνάει μέσα από αυτό.  

Το πολύμετρο είναι ένα όργανο το οποίο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται σαν 

αμπερόμετρο (μετράει δηλαδή την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος) ή σαν βολτόμετρο 

(μετράει την τάση V μιας πηγής ή ενός καταναλωτή). Μπορούμε ακόμη να μετρήσουμε και 

την αντίσταση (Ω) ενός αγωγού.  

 Συναρμολόγησε το παραπάνω κύκλωμα. Στο κύκλωμα το βολτόμετρο το έχεις 

συνδέσει παράλληλα με την πηγή ενώ το πολύμετρο το συνδέεις στη σειρά.  

Τι θα μετρήσεις με το πολύμετρο σε αυτή την περίπτωση; 

_____________________________________________________________ 

 Ενεργοποίησε το πολύμετρο πατώντας on και στρέψε το μοχλό στη θέση (mA).  

 Μετάβαλε την τάση της πηγής ακουμπώντας τον ακροδέκτη του καλωδίου σε κάθε ένα 

από τα 3 στοιχεία της πηγής σταδιακά και παρατήρησε την ένδειξη στο πολύμετρο. 

 Συμπλήρωσε τον πίνακα.  

Τάση V Ένταση ρεύματος Ι (mΑ) 

  

  

  

Βολτόμετρο-Πολύμετρο 

 

V 



 

Καθηγήτρια (Εγγλεζάκη Φρίντα-χημικός) 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

 Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα διαχωρίσεις υλικά σε αγωγούς και μονωτές με τη 

βοήθεια ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος 

 

Συναρμολόγησε το παραπάνω κύκλωμα. Είναι το κύκλωμα ανοικτό ή κλειστό; _________  

Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Στη συνέχεια σύνδεσε στη θέση Α τα διάφορα υλικά, με τη σειρά όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα και με βάση τις παρατηρήσεις σου, σημείωσε δίπλα σε κάθε υλικό αν 

είναι αγωγός ή μονωτής βάζοντας ένα + στην αντίστοιχη στήλη. 

Υλικό Αγωγός Μονωτής 

Πλαστικό μαχαίρι   

Καρφί   

Νόμισμα από χαλκό   

Κομμάτι ξύλο (οδοντογλυφίδα)   

Λάστιχο   

Γυαλί   

Φύλλο αλουμινόχαρτου   

 

Από τις παρατηρήσεις σου μπορείς να πεις ότι τα _____________________ είναι 

καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.  Η αγωγιμότητά τους οφείλεται στα ελεύθερα 

_______________________ 

 

Α 

Αγωγοί-Μονωτές 



 

Καθηγήτρια (Εγγλεζάκη Φρίντα-χημικός) 

ΑΣΚΗΣΗ 4 

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα διαπιστώσεις πειραματικά ότι τα διαλύματα των οξέων, των 

βάσεων και των αλάτων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.  

Θα συγκρίνεις την αγωγιμότητά τους με αυτήν του απιονισμένου νερού και του στερεού 

χλωριούχου νατρίου (κοινό αλάτι). 

Δραστηριότητα Α 

Εικόνα 1 

 

 Συναρμολόγησε τη διάταξη της εικόνας 1  

 Πρόσθεσε στο δοχείο μόνες τους κάθε φορά τις ουσίες (απιονισμένο νερό, στερεό αλάτι, 

διάλυμα αλατόνερου, διάλυμα οξέος (HCl 0,5M) και διάλυμα βάσης (NaOH 0,5M). 

 Παρατήρησε τι συμβαίνει στο λαμπάκι σε κάθε περίπτωση και σημείωσε στον παρακάτω 

πίνακα πότε το λαμπάκι φωτοβολεί.  

 

Διάλυμα-Χημική ουσία Φωτοβολία στο λαμπάκι 

Απιονισμένο νερό  

Στερεό αλάτι  

Διάλυμα αλατόνερου  

Διάλυμα οξέος (HCl 0,5M)  

Διάλυμα βάσης (NaOH 0,5M).  

 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σου από το πείραμα μπορείς να πεις ότι τα διαλύματα των  

οξέων, των βάσεων και των αλάτων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος; ________ 

          Πιστεύεις ότι η αγωγιμότητα των διαλυμάτων των οξέων, των βάσεων και των αλάτων 

οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια ή στα ιόντα που κινούνται ελεύθερα στα διαλύματά τους;  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Καθηγήτρια (Εγγλεζάκη Φρίντα-χημικός) 

 

Δραστηριότητα Β 

 

Εικόνα 2 

 

 

Συναρμολόγησε τη διάταξη της εικόνας 2. 

 Σύνδεσε στο πολύμετρο ένα λεμόνι, πάτησε τον διακόπτη στο on και στρέψε το μοχλό στη 

θέση V (διαφορά δυναμικού ή τάση). 

 Παρατήρησε αν υπάρχει κάποια ένδειξη τάσης στο πολύμετρο. 

 Συνέχισε με άλλα φρούτα ή λαχανικά (ντομάτα, μήλο, πατάτα, νεράντζι). 

 

Φρούτο -Λαχανικό Τάση V 

Λεμόνι  

Νεράντζι  

Μήλο  

Πατάτα  

Ντομάτα  

 

Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση για την αγωγιμότητα των χυμών που υπάρχουν στα  

περισσότερα φρούτα και λαχανικά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


