
Πανελλήνια Ένωζη ΔΚΦΔ  

Γιαγωνιζμόρ euso 2014-15 
 

Θεμαηικέρ πεπιοσέρ και επγαζηηπιακέρ δεξιόηηηερ 

 

Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη νη εξγαζηεξηαθέο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη εμνηθείσζε ησλ 

καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ηνπηθνύο ή ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό euso 2014-

15, πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο:  

 

Θεμαηικέρ πεπιοσέρ 

 
Φςζική 

Γηδαθηέα ύιε: 

Φπζηθήο Α, Β θαη Γ ηάμεο Γπκλαζίνπ 

Φπζηθήο Α ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ  
Φπζηθήο πξώηνπ ηεηξακήλνπ Β ηάμεο γεληθήο παηδείαο θαη νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ, ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ 

 

Χημεία 

Γηδαθηέα ύιε: 

Υεκείαο Β θαη Γ ηάμεο Γπκλαζίνπ 
Υεκείαο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ  

 

Βιολογία  

Γηδαθηέα ύιε: 

Βηνινγίαο Α, Β θαη Γ ηάμεο Γπκλαζίνπ  

Βηνινγίαο Α ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

Βηνινγίαο πξώηνπ ηεηξακήλνπ Β ηάμεο γεληθήο παηδείαο θαη νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ, ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ 

 

Κάζε ηξηκειήο νκάδα καζεηώλ ζα δηαγσληζζεί ζε ηξία πεηξακαηηθά ζέκαηα: έλα ζηε 

Φπζηθή, έλα ζηε Υεκεία θαη έλα ζηε Βηνινγία. 

 

 

Δπγαζηηπιακέρ δεξιόηηηερ 

 
Οη νκάδεο ησλ καζεηώλ, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό, ζα θιεζνύλ λα 

δηεμάγνπλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ απαηηνύλ ηελ ηθαλόηεηα κειέηεο θαη 

εθαξκνγήο νδεγηώλ ζε εξγαζηεξηαθό πεξηβάιινλ, ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ηελ 
αξκνληθή ζπλεξγαζία ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Κάζε πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα:  

Α) Μειέηε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ πεηξάκαηνο, κε ηε βνήζεηα 
θύιινπ εξγαζίαο. 

Β) ύλζεζε πεηξακαηηθήο δηάηαμεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. Καηαγξαθή ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. 

Γ) Δπεμεξγαζία ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, ζρεδίαζε γξαθεκάησλ, ππνινγηζκό 
κεγεζώλ, δηακόξθσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ζύγθξηζε κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο, 

ζύκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 

 
Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα αθόινπζα όξγαλα, δηαηάμεηο θαη 

δηαδηθαζίεο: 
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ΦΥΣΙΚΗ 
1)   Μέηξεζε ρξόλνπ, κήθνπο, εκβαδνύ, όγθνπ, κάδαο θαη βάξνπο. Υξήζε 

δηαζηεκόκεηξνπ, παρύκεηξνπ, βεξληέξνπ, νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ, δπγνύ, 

δπλακόκεηξνπ.  

2)   Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο πγξώλ θαη ζηεξεώλ ζσκάησλ.  
3)   Μέηξεζε ηεο θιίζεο πιάγηνπ επηπέδνπ.  

4)   Υξήζε ρξνλνκεηξεηή (ticker timer). Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε βάζε ηε 

ραξηνηαηλία ηνπ ρξνλνκεηξεηή.  
5)   Υξήζε θσηνπύιεο θαη ζπζηήκαηνο θσηνππιώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ειεθηξνληθό 

ρξνλόκεηξν. Μέηξεζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο θαη πξνζεγγηζηηθή κέηξεζε ηεο 

ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο θηλεηνύ. ρέζε ρξόλνπ - ζέζεο κε ρξήζε ζπζηήκαηνο δύν 
θσηνππιώλ.  

6)   ρεκαηηζκόο ζε πέηαζκα ηνπ (πξαγκαηηθνύ) εηδώινπ θσηεηλήο πεγήο κέζσ 

ζπγθεληξσηηθνύ ζθαηξηθνύ θαθνύ. Γεσκεηξηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εηδώινπ.  

7)   Υξήζε πνιπκέηξνπ. Μέηξεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηάζεο, αληίζηαζεο. 
Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη ζρεδηαζκόο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ειεθηξηθνύ 

δηπόινπ.  

8)   Μέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο κε ρξήζε θνηλνύ ή ειεθηξνληθνύ 
ζεξκνκέηξνπ.  

9)   Θεξκηδόκεηξν: Αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζε.  

10)   Πεηξακαηηθόο ππνινγηζκόο ηεο εηδηθήο ζεξκόηεηαο πγξώλ  θαη ζηεξεώλ ζσκάησλ.   
11)   Δπεμεξγαζία πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ: α) Καηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε πίλαθα 

κεηξήζεσλ β) Δπηινγή ζπζηήκαηνο αμόλσλ κε ηηο θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη 

κνλάδεο. γ) Σνπνζέηεζε ησλ πεηξακαηηθώλ ζεκείσλ ζην ζύζηεκα ησλ αμόλσλ δ) 

ρεδηαζκόο ηεο "πιένλ θαηάιιειεο" πεηξακαηηθήο θακπύιεο  
12)   ε) Δπεμεξγαζία πεηξακαηηθνύ γξαθήκαηνο: ε1) Τπνινγηζκόο ηεο θιίζεο 

πεηξακαηηθήο επζείαο ή ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πεηξακαηηθήο θακπύιεο, ε2) 

ππνινγηζκόο εκβαδνύ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από ηκήκα ηνπ γξαθήκαηνο, ηνλ 
νξηδόληην άμνλα θαη δύν επζείεο θάζεηεο ζ' απηόλ ε3) Πεηξακαηηθόο ππνινγηζκόο 

κεγεζώλ κε βάζε δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ην πεηξακαηηθό γξάθεκα 

(πξνέθηαζε θαη ηνκή πεηξακαηηθήο επζείαο κε ηνπο άμνλεο, θιπ).  
 

 

ΧΗΜΔΙΑ 

Όξγαλα:  

1.   Ηιεθηξνληθόο δπγόο: Μέηξεζε ηεο κάδαο κε πξνζέγγηζε 0,01g ή 0,1g.  

2.   Ύαινο σξνινγίνπ: Κνίιε γπάιηλε ζηξνγγπιή πιάθα γηα ηε δύγηζε θαη 

κεηαθνξά κηθξώλ πνζνηήησλ ζηεξεώλ ζσκάησλ. πάηνπια. 
3.   Κσληθή θηάιε (ρσξεηηθόηεηαο 250 mL): Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

δηαιπκάησλ, νγθνκέηξεζε δηαιπκάησλ. 

4.   Υσλί κεηάγγηζεο - δηήζεζεο. 
5.   Γηεζεηηθό ραξηί: Γηαρσξηζκόο κεηγκάησλ, ρξσκαηνγξαθία ράξηνπ θαη 

δύγηζε ζηεξεώλ νπζηώλ. 

6.   Ράβδνο αλάδεπζεο: Γπάιηλε ξάβδνο γηα ηελ αλάδεπζε δηαιπκάησλ.  
7.   Πνηήξη δέζεσο (ρσξεηηθόηεηαο από 100 έσο 500 mL): Μεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε πγξώλ. Μέηξεζε όγθνπ κε κηθξή αθξίβεηα.  

8.   Ογθνκεηξηθή θηάιε (ρσξεηηθόηεηαο 100 ή 250 mL): Μέηξεζε 

όγθνπ δηαιύκαηνο κε  αθξίβεηα 0,1 έσο 0,3 mL.  
9.   Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο (ρσξεηηθόηεηαο από 10 έσο 250 mL): Μέηξεζε 

όγθνπ δηαιύκαηνο κε αθξίβεηα πεξίπνπ 0,1 έσο 0,3 mL.  
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10.   ηθώληα πιήξσζεο θαη κέηξεζεο (ρσξεηηθόηεηαο 10 mL): σιήλεο κε 

αθξνθύζην γηα ηε κέηξεζε όγθνπ πγξώλ αθξίβεηαο 0,04 & 0,1 ml, 
αληίζηνηρα.   

11.   Πξνρνΐδα (ρσξεηηθόηεηαο 50 mL): Μέηξεζε ηνπ όγθνπ δηαιύκαηνο κε 

αθξίβεηα 0,05 έσο 0,1 mL. 

12.   Μαγλεηηθόο αλαδεπηήξαο: πζθεπή δηαξθνύο, απηόκαηεο αλάδεπζεο 
δηαιπκάησλ. 

13.   Τδξνβνιέαο: Πιαζηηθή θηάιε κε αθξνθύζην γηα ηε ζπκπιήξσζε λεξνύ. 

14.   pH-κεηξηθά ραξηηά θιίκαθαο 0-14 (αλά 1) ή/θαη απιό ειεθηξνληθό pH-
κεηξν 

15.   Θεξκόκεηξν -10…110 νC, θνηλό ή ειεθηξνληθό. 

16.   Ράβδνη καγλεζίαο ή ζύξκα ρξσκνληθειίλεο.  
17.   Λύρλνο ζέξκαλζεο κε θηάιε πγξαεξίνπ. 

18.   Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο: Κπιηλδξηθνί, γπάιηλνη ή πιαζηηθνί ζσιήλεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε δηαιπκάησλ θαη ηελ παξαηήξεζε 
ρεκηθώλ ή θπζηθώλ θαηλνκέλσλ.  

19.   Όξγαλα ζηήξημεο: ζηαηώ δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ, ιαβίδεο, νξζνζηάηεο θά.  

 
Πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο:  

1.   Υξήζε ειεθηξνληθνύ δπγνύ. Δμνηθείσζε κε όξγαλα κέηξεζεο όγθνπ πγξώλ. 

Υξήζε ζηθσλίνπ θαη πνπάξ.  

2.   Παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο θαη αξαίσζή ηνπο. 
3.   Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο νπζηώλ.  

4.   Γηαρσξηζκνί κεηγκάησλ. 

5.   Πνηνηηθή αλάιπζε ηόλησλ.  
6.   Ογθνκέηξεζε - Υξήζε πξνρνΐδαο. Πνζνηηθνί ππνινγηζκνί.   

7.   Μέηξεζε ηνπ pH δηαιύκαηνο κε περακεηξηθό ραξηί θαη κε ειεθηξνληθό 

περάκεηξν. 

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Η κειέηε ησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ κε κηα ζεηξά εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηπέδσλ νξγάλσζεο ησλ νξαηώλ δνκώλ, ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ επηκέξνπο δνκώλ θαη ησλ κνξίσλ πνπ ηνπο απνηεινύλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο ηεο κηθξνζθνπίαο, κέζνδνη 
πξνζδηνξηζκνύ ρεκηθήο ζύζηαζεο, πνπ ζπκπιεξώλνληαη κε ηε κειέηε κεηαβνιηθώλ 

αληηδξάζεσλ. 

Η κειέηε ηεο κνξθνινγίαο θπηηθώλ ή δσηθώλ ηζηώλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
κηθξνζθνπίνπ. Γηα ην ιόγν απηό ρξεηάδεηαη επρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη 

άλεζε ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο θαζεηίλαο κηθξνζθνπίαο. Η θαιή γλώζε ηνπ 

ζεσξεηηθνύ ππνβάζξνπ βνεζά ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηζηνύ γηα παξαηήξεζε θαη 
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ παξαζθεπάζκαηνο νδεγεί ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο. 

Ωζηόζν, ε απεηθόληζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο ζην θύιιν εξγαζίαο, απνηειεί 
αλαπόζπαζην θνκκάηη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα ηελ 

απεηθόληζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ, δελ αμηνινγείηαη ε δσγξαθηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή 

αιιά ε παξαηεξεηηθόηεηα ηνπ θαη ν αθξηβήο εληνπηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκώλ πνπ 

κειεηά. Γηα ην ζθνπό απηό, νη αθξηβείο ελδείμεηο κε ηα νλόκαηα ησλ ζρεκαηηζκώλ πνπ 
παξαηεξεί, θαη ε ζαθήο αλαθνξά ζηε κεγέζπλζε, απνηεινύλ απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο 

γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
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ην επίπεδν κειέηεο ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο θαη ηεο κειέηεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ 

βηνινγηθώλ ηκεκάησλ, πξνϋπόζεζε είλαη ε επρέξεηα ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκό βαζηθώλ 
ζπζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηήξην, θαη ζηελ εθαξκνγή απιώλ ηερληθώλ θαη 

κεζόδσλ. 

 πγθεθξηκέλα: 

 Μηθξνζθόπην θαη θαζεηίλα εξγαιείσλ κηθξνζθνπίαο. 

 Υξήζε δπγνύ γηα δύγηζε ηζηνύ ή αληηδξαζηεξίσλ. 

 Πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ κε ιεηνηξίβηζε. 
 Γηήζεζε γηα ηελ παξαιαβή πγξνύ ππνιείκκαηνο.  

 Παξαζθεπή δηαιπκάησλ κε ζπγθεθξηκέλε πεξηεθηηθόηεηα. 

 Υαξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο αλίρλεπζεο γηα ζπγθεθξηκέλα κόξηα ηνπο άκπιν, 

πξσηεΐλεο θιπ 
 Γηαρσξηζκόο κίγκαηνο νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα δηάιπκα π.ρ. κε 

ρξσκαηνγξαθία. ύκθσλα κε ηνπο ηερληθέο ρξσκαηνγξαθίαο έλα κίγκα νπζηώλ 

δηαρσξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά εμαηηίαο ηνπο δηαθνξεηηθήο ηαρύηεηαο κε 
ηελ νπνία κεηαθηλνύληαη νη νπζίεο ζε έλα κέζν πξνζξόθεζεο. 

 Υξήζε καγλεηηθνύ αλαδεπηήξα γηα ηελ νκνγελή αλάδεπζε δηαιπκάησλ ή 

κηγκάησλ ρσξίο ηε δηάζπαζε ή ηνλ ηεκαρηζκό ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο.  
 Υξήζε ηξπβιίνπ Petri.  

                                                    

 


