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ΕΚΦΕ  ΑΛΙΜΟΥ:  
Τατ. Δ/νση : Αναστάσεως 19 Αργσρούπολη  
 Τηλευωνο:  2109607765, 6971701272  
Υπεύθσνος:  Α. Πάτσης 
e-mail:        mail@ekfe-alimou.att.sch.gr 
 

 

                              ΠΡΟ:  
1) ΓΕΛ τθσ Βϋ Δ/νςθσ Δ.Ε. 
2) ΕΡΑΛ  τθσ Βϋ Δ/νςθσ Δ.Ε 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιοσ Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ για την επιλογή ομάδων μαθητϊν που θα 

ςυμμετάςχουν ςτην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιςτημϊν - EUSO 2013». 
 
 

Σοπικόσ Διαγωνιςμόσ EUSO 2012-13 
 
Ο Σοπικόσ Διαγωνιςμόσ EUSO 2012-13 θα διεξαχθεί το άββατο 08 Δεκεμβρίου 2012 
*Η Ρανελλινια φάςθ του Διαγωνιςμοφ κα διεξαχκεί ςτο ΕΚΦΕ Νζασ Φιλαδζλφειασ, ςτισ 19/1/13].  
 
Οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν Τοπικι ι/και ςτθν Ρανελλινια φάςθ του Διαγωνιςμοφ, 
πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τα ακόλουκα όργανα, διατάξεισ και διαδικαςίεσ:  
 
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) Ση 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. 
 
 
Για παραδείγματα φφλλων εργαςίασ Ραλαιότερων Τοπικϊν και Ρανελλινιων Διαγωνιςμϊν EUSO, 
ςτον ιςτότοπο τθσ ΡΑΝΕΚΦΕ www.ekfe.gr . 
 
Φυςική 

1. Χριςθ χρονομετρθτι (ticker timer). Επεξεργαςία δεδομζνων με βάςθ τθ χαρτοταινία του 
χρονομετρθτι.  

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

3. Μζτρθςθ κερμοκραςίασ, χρόνου, μικουσ, εμβαδοφ, όγκου, πυκνότθτασ. Χριςθ κερμόμετρου, 
διαςτθμόμετρου, ογκομετρικοφ κυλίνδρου, δυναμόμετρου, ηυγοφ. Μζτρθςθ τθσ κλίςθσ πλάγιου 
επιπζδου. 

4. Χριςθ πολυμζτρου. Μζτρθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τάςθσ, αντίςταςθσ. Ρειραματικόσ 
προςδιοριςμόσ και ςχεδιαςμόσ τθσ χαρακτθριςτικισ πακθτικοφ διπόλου.  

5. Ρειραματικόσ υπολογιςμόσ τθσ ειδικισ κερμότθτασ υγρϊν  και ςτερεϊν ςωμάτων.   
6. Επεξεργαςία πειραματικϊν δεδομζνων: α) Καταγραφι δεδομζνων ςε πίνακα μετριςεων, β) 

Επιλογι ςυςτιματοσ αξόνων με τισ κατάλλθλεσ κλίμακεσ και μονάδεσ, γ) Τοποκζτθςθ των 
πειραματικϊν ςθμείων ςτο ςφςτθμα των αξόνων, δ) Σχεδιαςμόσ τθσ "πλζον κατάλλθλθσ" 
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πειραματικισ καμπφλθσ, ε) Άντλθςθ δεδομζνων από 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) Ρειραματικόσ υπολογιςμόσ μεγεκϊν με βάςθ 
δεδομζνα που προκφπτουν από το πειραματικό γράφθμα (προζκταςθ και τομι πειραματικισ 
ευκείασ με τουσ άξονεσ, κλπ).  

 
 
Ρειραματικζσ διαδικαςίεσ: 
1. Μετριςεισ γωνιϊν 
2. Μετριςεισ μικουσ, μάηασ, χρόνου, δφναμθσ 
3. Μετριςεισ με πολφμετρο τάςθσ, ζνταςθσ ρεφματοσ 
 
 
Χημεία 
Πργανα:  

1. Ηλεκτρονικόσ ηυγόσ: Μζτρθςθ τθσ μάηασ με προςζγγιςθ 0,01g. 
2. Κωνικι φιάλθ (χωρθτικότθτα 1 ζωσ 1000mL): Μεταφορά και αποκικευςθ διαλυμάτων. 
3. Ογκομετρικι φιάλθ (χωρθτικότθτα 1 ζωσ 1000mL): Μζτρθςθ όγκου  διαλφματοσ με ακρίβεια 0,01 

ζωσ 0,1mL. 
4. Ογκομετρικόσ κφλινδροσ (χωρθτικότθτα 1 ζωσ 1000mL): Μζτρθςθ όγκου  διαλφματοσ με 

ακρίβεια 0,1mL. 
5. Ροτιρι ηζςεωσ (χωρθτικότθτα 5 ζωσ 2000mL): Μεταφορά και αποκικευςθ υγρϊν. Μζτρθςθ 

όγκου με μικρι ακρίβεια.  
6. άβδοσ ανάδευςθσ: Γυάλινθ ράβδοσ για τθν ανάδευςθ διαλυμάτων.  
7. Μαγνθτικόσ αναδευτιρασ: Συςκευι διαρκοφσ, αυτόματθσ ανάδευςθσ διαλυμάτων.  
8. Υδροβολζασ: Ρλαςτικι φιάλθ με ακροφφςιο για τθ ςυμπλιρωςθ διαλφτθ ςε διαλφματα. 
9. Σιφϊνιο πλθρϊςεωσ (χωρθτικότθτα 1 ζωσ 100mL): Σωλινασ με ακροφφςιο για τθ μζτρθςθ όγκου 

υγρϊν. 
10. Φαλοσ ωρολογίου: Κοίλθ γυάλινθ ςτρογγυλι πλάκα για τθ ηφγιςθ και μεταφορά μικρϊν 

ποςοτιτων ςτερεϊν ςωμάτων.  
11. Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ: Κυλινδρικοί, πλαςτικοί ι γυάλινοι ςωλινεσ, που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αποκικευςθ διαλυμάτων και τθν παρατιρθςθ χθμικϊν ι φυςικϊν φαινομζνων.  
 
Ρειραματικζσ διαδικαςίεσ: 
4. Διαχωριςμόσ μιγμάτων με διικθςθ, απόχυςθ και χρωματογραφία.  
5. Απομόνωςθ ςυςτατικϊν μιγμάτων με χριςθ διαλυτϊν (εκχφλιςθ).  
6. Ραραςκευι διαλυμάτων οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ ι περιεκτικότθτασ  
7. Εξουδετζρωςθ οξζοσ από βάςθ και το αντίςτροφο 
8. Μζτρθςθ του pH διαλφματοσ με πεχάμετρο - πεχαμετρικό χαρτί - δείκτθ. 
9. Ταυτοποίθςθ ιόντων ςε δεδομζνο διάλυμα.  
10. Ρειραματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ κερμότθτασ αντίδραςθσ.  
 
Βιολογία 
Πργανα:  
1. Οπτικό μικροςκόπιο: Μεγεκφνει μικροςκοπικά αντικείμενα, ϊςτε να μποροφμε να τα 

παρατθροφμε. 
2. Ηλεκτρονικόσ ηυγόσ: Μζτρθςθ τθσ μάηασ με προςζγγιςθ 0,01g.  
3. Αντικειμενοφόροι πλάκεσ και καλυπτρίδεσ. Γυάλινεσ πλάκεσ όπου τοποκετοφνται τα 

παραςκευάςματα και καλφπτονται (με τισ καλυπτρίδεσ) για να παρατθρθκοφν με το 
μικροςκόπιο.  

4. Ογκομετρικζσ πιπζτεσ: Σωλινεσ μζτρθςθσ όγκου μικρϊν ποςοτιτων υγρϊν ςωμάτων.  
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5. Τρυβλία Petri: Κυλινδρικά, πλαςτικά  ι γυάλινα δοχεία, όπου καλλιεργοφνται μικροοργανιςμοί.  
6. Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ: Κυλινδρικοί, πλαςτικοί ι γυάλινοι ςωλινεσ, που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αποκικευςθ διαλυμάτων και τθν παρατιρθςθ χθμικϊν ι φυςικϊν φαινομζνων.   
7. Λαβίδεσ: Μεταλλικζσ λαβίδεσ, με τισ οποίεσ μεταφζρουμε αντικείμενα μικρϊν διαςτάςεων.  
8. Ογκομετρικά δοχεία διαφόρων μεγεκϊν: Χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ του όγκου ι τθν 

αποκικευςθ υγρϊν.  
 

Οι μακθτζσ κα πρζπει να μποροφν μόνοι τουσ (ακολουκϊντασ κάποιεσ οδθγίεσ) να 
ετοιμάςουν ζνα νωπό παραςκεφαςμα και να το παρατθριςουν μικροςκοπικά και να το 
ςχεδιάςουν. Θα πρζπει για το λόγο αυτό να γνωρίηουν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 
μικροςκόπθςθσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ :  

1. Δεν πρζπει το παραςκεφαςμα να περιζχει αζρα κακϊσ τοποκετείται θ καλυπτρίδα.  
2. Δεν πρζπει το νερό ι οι χρωςτικζσ να είναι παραπάνω από μια-δφο ςταγόνεσ ϊςτε 

να μθν βγαίνουν ζξω από τθν καλυπτρίδα (ςε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται 
απορρόφθςθ με διθκθτικό χαρτί πριν τθν παρατιρθςθ). 

3. Οι τομζσ κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα λεπτζσ προκειμζνου να μπορεί να γίνει 
παρατιρθςθ του παραςκευάςματοσ. 

4. Δεν ξεχνάμε να ανάψουμε το φωτιςμό του μικροςκοπίου. 
5. Ξεκινοφμε τθν μικροςκόπθςθ πάντα από τθ μικρότερθ μεγζκυνςθ και καταλιγουμε 

προοδευτικά ςτθ μεγαλφτερθ. 
6. Ο μακρομετρικόσ κοχλίασ χρθςιμοποιείται μόνο μία φορά ςτθν αρχι τθσ εςτίαςθσ 

ςτθ μικρότερθ μεγζκυνςθ, ενϊ ςτισ μεγαλφτερεσ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο 
μικρομετρικόσ. 

7. Σαρϊνουμε όλο το παραςκεφαςμα προκειμζνου να εντοπίςουμε τθν πιο κατάλλθλθ 
περιοχι για παρατιρθςθ (και ακολοφκωσ ςχεδίαςθ). 

 
Ρειραματικζσ διαδικαςίεσ: 
1. Ρροετοιμαςία μικροςκοπικοφ παραςκευάςματοσ. Χρϊςθ βιολογικϊν παραςκευαςμάτων. 
2. Χριςθ μικροςκοπίου.  
3. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ. Ανίχνευςθ ταυτοποίθςθ και ταξινόμθςθ μικροςκοπικϊν δομϊν. 

Απεικόνιςθ του παρατθροφμενου παραςκευάςματοσ ςε φφλλο εργαςίασ, με περιγραφι των 
δομϊν και αναφορά ςτθ μεγζκυνςθ.   

 Ραρατιρθςθ φυτικοφ κυττάρου 

 Ραρατιρθςθ ηωικοφ κυττάρου 

 Ραρατιρθςθ φυτικϊν ιςτϊν 

 Ραρατιρθςθ ηωικϊν ιςτϊν 
4. Διαχωριςμόσ μιγμάτων με διικθςθ. 
5. Απομόνωςθ ςυςτατικϊν μιγμάτων με χριςθ διαλυτϊν.   
6. Χρωματογραφικζσ μζκοδοι διαχωριςμοφ ςυςτατικϊν μιγμάτων.  
7. Ανίχνευςθ ουςιϊν (λιπϊν, υδατανκράκων, πρωτεϊνϊν) ςτισ τροφζσ 
 


