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Εργαςτηριακζσ αςκήςεισ Φυςικών Επιςτημών ΓΕΛ 2016 – 2017
Βιολογία
Α’ Τάξη Ημερήςιου Γενικοφ Λυκείου
1. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ κυττάρων – ιςτϊν
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3085?locale=el
2. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ κυττάρων αίματοσ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1284?locale=el

Β’ Τάξη Ημερήςιου και Γ’ Τάξη Εςπερινοφ
1. Μετουςίωςθ πρωτεϊνϊν ι /και εναλλακτικά παρουςίαςθ του βιντεοςκοπθμζνου
πειράματοσ: Μετουςίωςθ πρωτεϊνϊν
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6736?locale=el
2. Απομόνωςθ νουκλεικϊν οξζων ι/και εναλλακτικά παρουςίαςθ του βιντεοςκοπθμζνου
πειράματοσ: Απομόνωςθ νουκλεϊκϊν οξζων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6718?locale=el
3. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ κυττάρων. Μπορεί να γίνει και χριςθ του ψθφιακοφ
μακθςιακοφ αντικειμζνου: Μικροςκοπικι παρατιρθςθ πυρινων φυτικϊν κυττάρων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el

Φυςική
Α’ Τάξη Ημερήςιου Λυκείου

1. Γνωριμία με το εργαςτιριο: Αβεβαιότθτα (ςφάλμα) μζτρθςθσ, ςθμαντικά ψθφία,
ςτρογγυλοποίθςθ, γραφικζσ παραςτάςεισ.
2. Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ.
Να πραγματοποιθκεί θ άςκθςθ του εργαςτθριακοφ οδθγοφ (Άςκθςθ 2.α) ι οποιαδιποτε
παραλλαγι τθσ κεωρεί κατάλλθλθ ο/θ εκπαιδευτικόσ.
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3. Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν ελεφκερθ πτϊςθ

Β’ Τάξη Ημερήςιου και Γ’ Τάξη Εςπερινοφ
1. Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ να πειραματιςτοφν ςτο φαινόμενο τθσ θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγισ
με πθνίο και μαγνιτθ και να επιδειχτεί θ γεννιτρια του εργαςτθρίου ι/και να αξιοποιθκοφν οι
προςομοιϊςεισ:
https://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6179?locale=el
2. Δραςτθριότθτα: Κατά τθ διδαςκαλία των μαγνθτικϊν αποτελεςμάτων του θλεκτρικοφ ρεφματοσ οι
μακθτζσ να εμπλακοφν ςε πειράματα εκτροπισ μαγνθτικισ βελόνασ λόγω θλεκτρικοφ ρεφματοσ
και να καταςκευάςουν θλεκτρομαγνιτθ.
3. Δραςτθριότθτεσ: Να γίνει εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ χριςθ των πολφμετρων (χριςθ ωσ
αμπερόμετρα και ωσ βολτόμετρα).
Nα γίνει πειραματικι επαλικευςθ των κανόνων, όπωσ περιγράφονται ςτο βιβλίο (εικόνα 2.3-15
και 2.3-19)
4. Ενεργειακι μελζτθ των ςτοιχείων απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με πθγι και ωμικό καταναλωτι
(εκτόσ του κινθτιρα)
5. Μελζτθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ θλεκτρικισ πθγισ και ωμικοφ καταναλωτι (εκτόσ τθσ
κρυςταλλοδιόδου). Επιπρόςκετα, να πραγματοποιθκεί εργαςτθριακι δραςτθριότθτα με τθν οποία
οι μακθτζσ κα καταςκευάςουν κατάλλθλο θλεκτρικό κφκλωμα για να διαπιςτϊςουν τθ διαφορά
λαμπτιρα πυράκτωςθσ και LED (ο λαμπτιρασ πυράκτωςθσ άγει ανεξαρτιτωσ πολικότθτασ
ςφνδεςθσ ςε αντίκεςθ με τθ LED)
6. Να πραγματοποιθκοφν ςτθ τάξθ ι ςτο εργαςτιριο απλά πειράματα επίδειξθσ ςτα φαινόμενα τθσ
ανάκλαςθσ και τθσ διάκλαςθσ.
7. Παρατιρθςθ ςυνεχϊν-γραμμικϊν φαςμάτων
Β’ Τάξη Ημερήςιου και Γ’ Τάξη Εςπερινοφ – Ομάδα Προςανατολιςμοφ Θετικών Σπουδών
1. Διατιρθςθ τθσ ορμισ ςε μία ζκρθξθ (εργ. Οδθγόσ Α Λυκειου)
2. Πειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων (χριςθ του εικονικοφ
εργαςτθρίου ΣΕΠ)
3. Γνωριμία με τον παλμογράφο

Χημεία
Α’ Τάξη Ημερήςιου Λυκείου

1. Μελετϊντασ το περιεχόμενο τοφ χυμοφ του πορτοκαλιοφ (παραλαβι του χυμοφ και διικθςθ,
ανίχνευςθ νεροφ με άνυδρο CuSO4, ανίχνευςθ ςακχάρων με αντιδραςτιριο Fehling, μζτρθςθ pH
με πεχαμετρικό χαρτί, απομάκρυνςθ των χρωςτικϊν με ενεργό άνκρακα και ποςοτικόσ
προςδιοριςμόσ τθσ βιταμίνθσ C).
2

2. Πυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων
3. Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ να ταξινομιςουν χθμικζσ ενϊςεων με βάςθ τθ διάλυςθ
τουσ ςτο νερό και τθ μζτρθςθ τθσ αγωγιμότθτασ των διαλυμάτων που προκφπτουν. Προτείνεται να
χρθςιμοποιθκοφν τα υλικά: ηάχαρθ, αλάτι, αποφρακτικό αποχετεφςεων, οινόπνευμα, νερό
βρφςθσ, αποςταγμζνο νερό.
4. Χαρακτθριςτικζσ χθμικζσ αντιδράςεισ. Προτείνονται αντιδράςεισ όπωσ: - Καφςθ ςφρματοσ Mg και
μελζτθ του παραγόμενου MgO. - Απλζσ αντικαταςτάςεισ π.χ. Μg ι Zn με HCl και Fe (καρφί) ςε
διάλυμα CuSO4. - Διπλζσ αντικαταςτάςεισ π.χ. AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ι K2CrO4,
CuSO4+NaOH, Na2CO3 + HCl (ζκλυςθ CO2). - Εξουδετερϊςεισ όπωσ ΗCl+ΝαΟΗ (χωρίσ ορατό
αποτζλεςμα και με ορατό αποτζλεςμα με χριςθ δείκτθ).
5. Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανίχνευςθ ιόντων
6. Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ ηυγίηουν χθμικζσ ουςίεσ (ςτερεζσ και υγρζσ), ο εκπαιδευτικόσ ειςάγει
τθν ζννοια του mol και μετά οι μακθτζσ υπολογίηουν τον αρικμό των ςωματιδίων ςτισ ποςότθτεσ
που ζχουν ηυγίςει.
7. Παραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – αραίωςθ διαλυμάτων

Β’ Τάξη Ημερήςιου και Γ’ Τάξησ Εςπερινοφ Λυκείου

1. Δραςτθριότθτα: Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ μελετοφν τθ διαλυτότθτα ςτο νερό και ςτθ βενηίνθ
οργανικϊν ενϊςεων. Ενδεικτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: εξάνιο,
παραφίνθ, θ αικανόλθ, 1-βουτανόλθ, κάποιο ζλαιο, βοφτυρο, ςαποφνι, κάποιο απορρυπαντικό.
2. Παραςκευι αικανόλθσ (απόςταξθ αλκοολοφχου ποτοφ).
3. Οξείδωςθ αικανόλθσ
4. Ο όξινοσ χαρακτιρασ των καρβοξυλικϊν οξζων
5. Παραςκευι ςαπουνιοφ
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