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Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ EUSO 2017-2018 

 

Σασ ενθμερώνουμε ότι θ Πανελλινια Ζνωςθ Υπευκφνων Εργαςτθριακών Κζντρων Φυςικών 
Επιςτθμών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκιρυξε και φζτοσ υπό τθν αιγίδα του ΥΠΠΕΘ, τον «Πανελλινιο 
Μακθτικό Διαγωνιςμό για τθν επιλογι ομάδων μακθτών που κα ςυμμετάςχουν ςτθν 16θ 
Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Επιςτθμών-EUSO 2017», θ οποία κα διεξαχκεί ςτθν Λιουμπλιάνα τθσ 
Σλοβενίασ, από τισ 28 Απριλίου ζωσ τισ 5 Μαϊου 2018 (ΥΠΠΕΘ/Φ15/162474/Δ2 /28-9-
2017,ΠΑΝΕΚΦΕ/518/05-10-2017).  

 
http://panekfe.gr/euso/press 

 
Στο πλαίςιο αυτοφ του Διαγωνιςμοφ τα ΕΚΦΕ Α΄ και Β΄ Ανατολικισ Αττικισ, διοργανώνουν 

Σοπικό Διαγωνιςμό που κα διεξαχκεί το άββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 ςτα εργαςτιρια του ΕΚΦΕ 
Παλλινθσ ςτο χώρο του 2ου Γενικοφ Λυκείου Παλλινθσ, (με τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτο 
ςχετικό ζγγραφο τθσ ΠΑΝΕΚΦΕ). 

Καλοφνται οι ΥΣΕΦΕ και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, (θ/και των άλλων κλάδων που 
διδάςκουν Φ.Ε.), των Λυκείων να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ διοργάνωςθ του διαγωνιςμοφ 
επιλζγοντασ και προετοιμάηοντασ κατάλλθλα τθν τριμελή ομάδα μακθτών τθσ Β΄ Λυκείου (ι 
μακθτών που γεννικθκαν μετά τθν 1-1-2001), που κα εκπροςωπιςει το ςχολείο τουσ. Οι ΤΕΦΕ να 
δηλϊςουν ςτα ΕΚΦΕ μζχρι την Πζμπτη 7 Δεκεμβρίου, τα ονόματα των μαθητϊν που θα 
ςυμμεταςχουν.  

Παρακαλοφνται οι Δ/ντζσ να φροντίςουν για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτών ΠΕ04 και για 
τθν ςυμμετοχι του ςχολείου τουσ ςτο Τοπικό Διαγωνιςμό.  
     [Συνοδευτικά: ςελίδεσ δφο (2)] 
 
 
ΕΚΦΕ ΠΑΛΛΗΝΗ                                 ΕΚΦΕ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Υπεφκυνοσ: Βαλλιάνοσ Διονφςθσ                                    Υπεφκυνοσ: Δθμιτρθσ Τριανταφφλλου  
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Σοπικόσ Διαγωνιςμόσ EUSO 2017-18 
 

Ο Σοπικόσ Διαγωνιςμόσ EUSO 2017-18 θα διεξαχθεί το άββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, ςτο 
2ο Γενικό Λφκειο Παλλήνησ. 

Η Πανελλινια φάςθ του Διαγωνιςμοφ, για τθ Νότια Ελλάδα, κα διεξαχκεί ςτο ΕΚΦΕ Αγ. 
Αναργφρων, ςτισ 27 Ιανουαρίου 2018.  
 
Οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν Τοπικι και ςτθν Πανελλινια φάςθ του Διαγωνιςμοφ, 
πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τα ακόλουκα όργανα, διατάξεισ και διαδικαςίεσ:  
 
Φυςική 

1. Χριςθ χρονομετρθτι (ticker timer). Καταγραφι και επεξεργαςία δεδομζνων με βάςθ τθ 
χαρτοταινία του χρονομετρθτι.  

2. Χριςθ φωτοπφλθσ και ςυςτιματοσ φωτοπυλών. Μζτρθςθ τθσ μζςθσ ταχφτθτασ και 
προςεγγιςτικι μζτρθςθ τθσ ςτιγμιαίασ ταχφτθτασ κινθτοφ. Σχζςθ χρόνου - κζςθσ με χριςθ 
ςυςτιματοσ δφο φωτοπυλών.  

3. Μζτρθςθ, χρόνου, μικουσ, εμβαδοφ, όγκου, βάρουσ, μάηασ, πυκνότθτασ. Χριςθ 
διαςτθμόμετρου, ογκομετρικοφ κυλίνδρου, δυναμόμετρου, ηυγοφ.  

4. Μζτρθςθ τθσ κλίςθσ πλάγιου επιπζδου. 
5. Μζτρθςθ κερμοκραςίασ.  
6. Χαρακτθριςτικά  μεγζκθ μθχανικοφ κφματοσ (ταχφτθτα διάδοςθσ-μικοσ κφματοσ-ςυχνότθτα-

περίοδοσ-πλάτοσ ταλάντωςθσ ςωματιδίων μζςου διάδοςθσ-κεμελιώδθσ νόμοσ κυματικισ) 
7. Σχθματιςμόσ ειδώλου ςε ςυγκλίνοντα φακό 
8. Διάκλαςθ – πειραματικόσ υπολογιςμόσ δείκτθ διάκλαςθσ υλικών 
9. Χριςθ πολυμζτρου. Μζτρθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τάςθσ, αντίςταςθσ. Πειραματικόσ 

προςδιοριςμόσ και ςχεδιαςμόσ τθσ χαρακτθριςτικισ πακθτικοφ διπόλου. Χριςθ τροφοδοτικοφ 
χαμθλών τάςεων. 

10. Επεξεργαςία πειραματικών δεδομζνων: α) καταγραφι δεδομζνων ςε πίνακα μετριςεων, β) 
επιλογι ςυςτιματοσ αξόνων με τισ κατάλλθλεσ κλίμακεσ και μονάδεσ, γ) τοποκζτθςθ των 
πειραματικών ςθμείων ςτο ςφςτθμα των αξόνων, δ) ςχεδιαςμόσ τθσ "πλζον κατάλλθλθσ" 
πειραματικισ καμπφλθσ, ε) υπολογιςμοί με βάςθ δεδομζνο πειραματικό γράφθμα: ε1) 
υπολογιςμόσ τθσ κλίςθσ πειραματικισ ευκείασ ι ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο πειραματικισ 
καμπφλθσ, ε2) υπολογιςμόσ εμβαδοφ χωρίου που περικλείεται από τμιμα του γραφιματοσ, τον 
οριηόντιο άξονα και δφο ευκείεσ κάκετεσ ς' αυτόν ε3) πειραματικόσ υπολογιςμόσ μεγεκών με 
βάςθ δεδομζνα που προκφπτουν από το πειραματικό γράφθμα (προζκταςθ και τομι 
πειραματικισ ευκείασ με τουσ άξονεσ, κλπ).  

 
Χημεία 

1. Μζτρθςθ μάηασ με χριςθ θλεκτρονικοφ ηυγοφ (με προςζγγιςθ 0,1 ι 0,01g).  
2. Μζτρθςθ όγκου διαλφματοσ με χριςθ ογκομετρικισ φιάλθσ χωρθτικότθτασ 50 ζωσ 1000mL 

(ακρίβεια 0,01 ζωσ 0,1mL), ςιφώνια πλθρώςεωσ και μετριςεωσ (χωρθτικότθτα 1 ζωσ 100mL), 
ογκομετρικοφ κυλίνδρου χωρθτικότθτασ 10 ζωσ 1000mL (ακρίβεια 0,1mL) 

3. Μζτρθςθ pH με χριςθ πεχαμζτρου, πεχαμετρικοφ χαρτιοφ ι δεικτών.  
4. Μζτρθςθ κερμοκραςίασ (κερμόμετρα μεταλλικά, υδραργφρου, οινοπνεφματοσ). 
5. Μεταφορά και αποκικευςθ διαλυμάτων με χριςθ κωνικισ φιάλθσ χωρθτικότθτα 100 ζωσ 

1000mL), ποτθριοφ ηζςεωσ χωρθτικότθτα 5 ζωσ 2000mL. 
6. Ανάδευςθ διαλυμάτων με χριςθ μαγνθτικοφ αναδευτιρα, ράβδου ανάδευςθσ.  
7. Χριςθ λφχνου κζρμανςθσ και υδατόλουτρου, υδροβολζα (για προςκικθ απιονιςμζνου νεροφ), 

ςπάτουλασ μεταφοράσ ςτερεών, φαλου ωρολογίου (για τθ ηφγιςθ και μεταφορά μικρών 
ποςοτιτων ςτερεών), δοκιμαςτικών ςωλινων (για τθν αποκικευςθ διαλυμάτων και τθν 
παρατιρθςθ χθμικών ι φυςικών φαινομζνων, ςφριγγασ (για τθ μζτρθςθ όγκου αερίου), 
πυκνόμετρου (για τθ μζτρθςθ πυκνότθτασ διαλφματοσ).  
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8. Παραςκευι διαλυμάτων οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ, αραίωςθ διαλυμάτων.  
9. Διαχωριςμόσ μιγμάτων με διικθςθ (χριςθ υάλινου χωνίου και καταςκευι θκμοφ), εξάτμιςθ, 

απόςταξθ, φυγοκζντριςθ, χρωματογραφία, εκχφλιςθ. 
10. Μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ και τθσ περιεκτικότθτασ διαλυμάτων.  
11. Ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων.  
12. Επεξεργαςία πειραματικών δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από πειραματικά 

δεδομζνα. 
13. Προχοΐδα (χωρθτικότθτα 10 ζωσ 250mL): Μζτρθςθ του όγκου διαλφματοσ με ακρίβεια 0,1mL.  
14. Ογκομζτρθςθ. Χριςθ προχοΐδασ.  

 
 

Βιολογία 
1. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ με προετοιμαςία μικροςκοπικοφ παραςκευάςματοσ, χρώςθ 

βιολογικοφ παραςκευάςματοσ, χριςθ οπτικοφ μικροςκοπίου, χριςθ αντικειμενοφόρων και 
καλυπτρίδων. Επίςθσ, ανίχνευςθ ταυτοποίθςθ και ταξινόμθςθ μικροςκοπικών δομών. 
Απεικόνιςθ του παρατθροφμενου παραςκευάςματοσ ςε φφλλο εργαςίασ, με περιγραφι των 
δομών και αναφορά ςτθ μεγζκυνςθ.   

2. Μζτρθςθ μάηασ με χριςθ θλεκτρονικοφ ηυγοφ (με προςζγγιςθ 0,1 ι 0,01g) 
3. Μζτρθςθσ όγκου μικρών ποςοτιτων υγρών ςωμάτων με χριςθ ογκομετρικισ πιπζτασ.  
4. Καλλιζργεια οργανιςμών με χριςθ τρυβλίου Petri.  
5. Διαχωριςμόσ μιγμάτων με διικθςθ. 
6. Απομόνωςθ ςυςτατικών μιγμάτων με χριςθ διαλυτών.   
7. Χρωματογραφικζσ μζκοδοι διαχωριςμοφ ςυςτατικών μιγμάτων.  
8. Χριςθ δοκιμαςτικών ςωλινων, λαβίδων (για μεταφορά αντικειμζνων μικρών διαςτάςεων), 

ογκομετρικών δοχείων διαφόρων μεγεκών.  
 
Οι ομάδεσ των μαθητϊν, που θα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, θα κληθοφν να διεξάγουν 
πειραματικζσ δραςτηριότητεσ, που απαιτοφν τη δυνατότητα μελζτησ και εφαρμογήσ οδηγιϊν 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) Μελζτη του θεωρητικοφ πλαιςίου και του ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ, με τη βοήθεια φφλλου 
εργαςίασ. 
Β) Ση ςφνθεςη τησ πειραματικήσ διάταξησ, τη διεξαγωγή του πειράματοσ και την καταγραφή των 
πειραματικϊν δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ του φφλλου εργαςίασ.  
Γ) Σην επεξεργαςία των πειραματικϊν δεδομζνων, τη ςχεδίαςη γραφημάτων, τον υπολογιςμό 
μεγεθϊν, τη διαμόρφωςη ςυμπεραςμάτων και τη ςφγκριςη με τισ θεωρητικζσ προβλζψεισ, 
ςφμφωνα με τισ ερωτήςεισ του φφλλου εργαςίασ. 
 
Παραδείγματα φφλλων εργαςίασ παλαιότερων Τοπικών και Πανελλινιων Διαγωνιςμών EUSO, κα 
βρείτε ςτουσ ιςτότοπουσ των ΕΚΦΕ:  

http://1ekfe-anatol.att.sch.gr  
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr 

και ςτον ιςτότοπο τθσ ΠΑΝΕΚΦΕ 
http://panekfe.gr/euso/docs 

http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://panekfe.gr/euso/docs

