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Στη Φυσική γνωρίσες το Νόµο του ΗΟΟΚ. Με βάση το νόµο του Hook, 

µπορείς να βαθµονοµήσεις ένα  ελατήριο, και να κατασκευάσεις δυναµό-

µετρο. Με το δυναµόµετρο µπορείς να µετράς δυνάµεις όπως το βάρος(w) 

ενός σώµατος. Γνωρίζεις επίσης ότι η µάζα (m) ενός σώµατος συνδέεται 

µε το βάρος του (w), σύµφωνα µε τη σχέση w=m.g, (g=10 m/s2). Με τη 
βοήθεια αυτής της σχέσης, αν γνωρίζεις το βάρος (w) ενός σώµατος 

µπορείς να υπολογίσεις τη µάζα του (m). 

Η περίοδος Τ της ταλάντωσης που εκτελεί ένα σώµα κρεµασµένο σε 

ελατήριο δίνεται από τον τύπο 2
m

T
k

π=  (1) όπου m η µάζα του σώµα-

τος και k η σταθερά του ελατηρίου. Αν ο τύπος (1) λυθεί ως προς m 

βρίσκεται: 

2

2
4

k T
m

π

⋅
=

⋅
 (2).  

Από αυτή τη σχέση προκύπτει ότι αν γνωρίζεις την περίοδο ταλά-

ντωσης (Τ) και τη σταθερά του ελατηρίου (k),µπορούµε να υπολογίσεις 

τη µάζα (m) του σώµατος που κάνει ταλάντωση. 

Πειραµατικά, την περίοδο της ταλάντωσης µπορείς να την υπολογί-

σεις αν µετρήσεις µερικές φορές προσεκτικά µε το χρονόµετρο το χρόνο 

π.χ. 20 ταλαντώσεων. Τη σταθερά k του ελατηρίου την υπολογίζεις πει-

ραµατικά από την κλίση της γραφικής παράστασης δύναµης – επιµήκυνσης 

του ελατηρίου (νόµος του HOOK).  

Αυτό που ζητάµε να κάνεις, είναι να υπολογίσεις πειραµατικά την 

µάζα ενός σώµατος και µε τους δύο τρόπους και να συγκρίνεις τα απο-

τελέσµατα.  

 

Α. Πειραµατική Μέθοδος υπολογισµού της µάζας 

1. Θα βαθµονοµήσεις ένα ελατήριο 

2. Θα σχεδιάσεις τη γραφική παράσταση δύναµης–επιµήκυνσης για το 

ελατήριο. 

3. Θα υπολογίσεις µε τη βοήθεια της γραφικής παράστασης τη µάζα 

του άγνωστου σώµατος. 

4. Θα υπολογίσεις από τη κλίση της γραφικής παράστασης τη σταθερά 

k του ελατηρίου. 

 

Β Πειραµατική Μέθοδος υπολογισµού της µάζας 

1. Θα κρεµάσεις το σώµα στο ελατήριο και θα το θέσεις σε ταλάντω-

ση. 

2. Θα  µετρήσεις την περίοδο της ταλάντωσης  

3. Θα υπολογίσεις τη µάζα του αγνώστου σώµατος, µε βάση τον τύπο 

(2)  
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Πειραµατική διαδικασία 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ. 

1. Ελατήριο. 

2. ∆ιάφορα βαρίδια 50,100,150g 

3. Βάση µε ράβδους στήριξης και γάντζο. 

4. Μέτρο (Μεζούρα) 

5. Βαρίδι άγνωστης µάζας. 

6. Χρονόµετρο. 

7. Χαρτί µιλιµετρέ. 

 
Α. Πειραµατική Μέθοδος υπολογισµού της µάζας 

 

1. Μέτρησε το αρχικό µήκος του ελατηρίου της πειραµατικής διάταξης. 

2. Κρεµώντας διαδοχικά τα 4 βαρίδια και µετρώντας τα αντίστοιχα µή-

κη του ελατηρίου συµπλήρωσε τον πίνακα 1: 

 

 

3. Σχεδίασε τη γραφική παράσταση δύναµης(F) – επιµήκυνσης(∆L)  

σε µιλιµετρέ χαρτί τοποθετώντας τα πειραµατικά σηµεία του πίνακα 1 

4. Αφαίρεσε τα τέσσερα βαρίδια που πρόσθεσες και στη θέση τους κρέ-

µασε το άγνωστο σώµα 

5. Με τη βοήθεια της γραφικής παράσταση υπολόγισε την τιµή της ά-

γνωστης µάζας. 

 

m= 
 

 

6. Από την κλίση της γραφικής παράστασης υπολόγισε τη σταθερά k του 

ελατηρίου:  

 

k = …………… Ν/m 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α 

F(βάρος βαριδιών) 

Ν 

(L) Μήκος 

ελατηρίου 

(m) 

∆L(Επιµήκυνση 

ελατηρίου) 

(m) 

1 -  0 

2 0,5   

3 1   

4 1,5   

5 2   
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Β Πειραµατική Μέθοδος υπολογισµού της µάζας 

• Αφαίρεσε όλα τα βαρίδια από το ελατήριο και κρέµασε το σώµα  ά-

γνωστης µάζας. 

• Θέσε το σώµα σε ταλάντωση και υπολόγισε την περίοδο της ταλάντω-

σης. 

• Γράψε τις µετρήσεις σου και τους υπολογισµούς σου.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

• Υπολόγισε την µάζα m από τον τύπο (2): (
2

10π = ) 

 

2

2
4
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m

π

⋅
= =

⋅
 

 

 

• Σύγκρινε την τιµή της µάζας που βρήκες στο πρώτο µέρος µε αυτή 

που βρήκες στο δεύτερο µέρος. 

Βρήκες τις ίδιες τιµές; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Είναι σηµαντική η διαφορά τιµών; που  οφείλεται η διαφορά στα 

αποτελέσµατα;  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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1o µέρος 
 
•••• Βάλε σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα, περίπου 1 ml από το 1ο αντιδραστήριο που ανα-

γράφεται σε κάθε µια αντίδραση του πίνακα Ι και στη συνέχεια πρόσθεσε το 2ο αντιδρα-

στήριο και ανακίνησε προσεκτικά το δοκιµαστικό σωλήνα. 
 

•••• Κατάγραψε τις παρατηρήσεις σου (αν σχηµατίζεται ίζηµα ή αέριο, την αλλαγή χρώµατος 

του διαλύµατος,…) στο αντίστοιχο κενό του πίνακα Ι. 
 
 

Π ί ν α κ α ς  Ι 

   Χηµική  αντίδραση  Παρατηρήσεις  

Ο  ξ ύ  +  Μ έ τ α λ λ ο  

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 1: 

1ml  HCl (aq) + Fe (ρινίσµατα) → 

 

 

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 2: 

1ml  HCl (aq) + Mg (έλασµα) → 

 

 

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 3: 

1ml  HCl (aq) + Cu (έλασµα) → 

 

 

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 4: 

1ml  HCl (aq) + Zn (έλασµα) → 

 

 

Α ν θ ρ α κ ι κ ό  ά λ α ς  +  ο ξ ύ  

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 5: 

Na2CO3  (σόδα) + µερικές σταγόνες HCl (aq)  → 

 

 

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 6: 

CaCO3  (κιµωλία) + µερικές σταγόνες HCl (aq)  → 

 

 

Ο  ξ ύ  +  Β ά σ η  

• ∆οκιµαστικός σωλήνας 7: 
1ml  HCl (aq) + 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. 
Στη συνέχεια πρόσθεσε  NaOH (aq), µε το σταγονοµετρικό 
φιαλίδιο, προσεκτικά, µέχρι να εξουδετερωθεί πλήρως το οξύ. 
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2o µέρος 
 
Συµπληρωµατικές θεωρητικές ερωτήσεις 
 

1)   Τι συµβαίνει αν πέσει όξινο διάλυµα (ξίδι, λεµόνι ή αναψυκτικό τύπου "cola")      σε 
µάρµαρα και γιατί;   
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
2) Γιατί τα οξέα τα αποθηκεύουµε σε γυάλινα ή σε πλαστικά δοχεία και όχι σε δοχεία από 
Fe ή από Zn; 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................ 
3) ΄Αν στο διάλυµα HCl, προσθέτουµε συνεχώς νερό, (υποθετικά), τότε το pH αυτού 
του αραιωµένου διαλύµατος ,τείνει να φτάσει στην τιµη: 
  pHHCl αραιωµένου = ……………………….., για-
τί:.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
4) ΄Αν στο διάλυµα NaOH, προσθέτουµε συνεχώς νερό, (υποθετικά), τότε το pH αυ-
τού του αραιωµένου διαλύµατος ,τείνει να φτάσει στην τιµη: 
pHNaOH αραιωµένου = ……………………….., για-
τί:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
5)   Να γράψετε  την χηµική εξίσωση, που αποδίδει την εξουδετέρωση, µε µορφή  ιό-
ντων. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
… 
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Θεωρητικές επισηµάνσεις 

 

• Συχνά µέσα στα φυτικά κύτταρα παρατηρούνται στερεά έγκλειστα, 

τα οποία είναι προϊόντα του µεταβολισµού του κυττάρου. Η χηµική σύ-

σταση, η προέλευση και η φυσιολογική σηµασία των εγκλείστων ποικίλ-

λουν. 

Από τις κρυσταλλικές ουσίες που περιέχονται µέσα στα φυτικά κύτταρα 

η πιο διαδεδοµένη είναι το οξαλικό ασβέστιο. Ανάλογα µε το βαθµό ε-

νυδάτωσης του οξαλικού ασβεστίου, αυτό σχηµατίζει κρυστάλλους διαφό-

ρων µορφών. Το µονοϋδριτικό άλας (CαC2O4
.H2O) κρυσταλλώνεται στο ροµ-

βικό σύστηµα και σχηµατίζει κρυστάλλους µορφής πλακιδίων ή ραβδίων 

(σχήµα Α) ή πρισµατικούς βελονοειδείς κρυστάλλους (σχήµα Β). Το τρι-

ϋδριτικό οξαλικό ασβέστιο  (CαC2O4
.3H2O) κρυσταλλώνεται στο τετραγωνι-

κό σύστηµα και σχηµατίζει απλά οκτάεδρα ή συσσωµατώµατα οκταέδρων 

(κρυσταλλώδεις αδένες) (σχήµα Γ). 

• Η πυκνή διάταξη των κυττάρων της κάτω επιδερµίδας των φύλλων 

αλλά και της επιδερµίδας χλωρών βλαστών διακόπτεται από µικροσκοπικά 

ανοίγµατα που ονοµάζονται στόµατα. Κάθε στόµα δηµιουργείται από δύο 

κύτταρα (καταφρακτικά) που συστέλλονται και διαστέλλονται µε αποτέ-

λεσµα το στόµα να ανοιγοκλείνει. Όταν ανοίγει ένα στόµα, εισέρχεται 

στο εσωτερικό του φυτού ατµοσφαιρικός αέρας. Παράλληλα αποβάλλεται 

οξυγόνο που έχει παραχθεί από τη φωτοσύνθεση και διοξείδιο του άν-

θρακα από την αναπνοή. Ταυτόχρονα εξατµίζεται και µια ποσότητα από 

το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του φύλλου. Αυτή η διαδικασία 

ονοµάζεται διαπνοή. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
1
ο
 µέρος: Κατασκευή µικροσκοπικών παρασκευασµάτων και παρατήρηση 

κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου. 

 

α) Παρατήρηση σε ξηρό χιτώνα βολβού κρεµµυδιού. 

1. Τοποθετήστε στην αντικειµενοφόρο πλάκα µικρό κοµµάτι του εξωτε-
ρικού χιτώνα µέσα σε σταγόνα νερού, καλύψτε µε καλυπτρίδα. 

2. Παρατηρήστε στο µικροσκόπιο την µορφή των κρυστάλλων. 
3. Επιλέξτε ένα από τα τρία σχήµατα κρυστάλλων που δίνονται. 
 

β) Παρατήρηση σε µίσχο φύλλου βεγγόνιας. 

1. Τοποθετήστε στην αντικειµενοφόρο πλάκα µικρό κοµµάτι της επι-
δερµίδας του µίσχου φύλλου βεγγόνιας (διάφανη µεµβράνη) µέσα σε 

σταγόνα νερού, καλύψτε µε καλυπτρίδα. 

2. Παρατηρήστε στο µικροσκόπιο την µορφή των κρυστάλλων. 
3. Επιλέξτε ένα από τα τρία σχήµατα κρυστάλλων που δίνονται. 

Μορφές κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου Είδος φυτού 

 
Μεγέθυνση x400 (ΣΧΗΜΑ Α) 

 

 
Μεγέθυνση x400 (ΣΧΗΜΑ Β) 

 

 
Μεγέθυνση x400 (ΣΧΗΜΑ Γ) 
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2
ο
 µέρος: Κατασκευή µικροσκοπικού παρασκευάσµατος από την επιδερµί-

δα του φυτού τηλέγραφος – µικροσκοπική παρατήρηση στοµάτων και 

απεικόνιση. 

1. Τοποθετήστε στην αντικειµενοφόρο πλάκα µικρό διάφανο κοµµάτι της 

επιδερµίδας του βλαστού µέσα σε σταγόνα νερού, καλύψτε µε καλυ-

πτρίδα. 

2. Παρατηρήστε στο µικροσκόπιο και σχεδιάστε αυτό που βλέπετε στην 

µεγαλύτερη µεγέθυνση. ∆είξτε µε βέλη τη θέση ενός στόµατος και 

τη θέση καταφρακτικών κυττάρων. ∆είξτε µε βέλη όποιο άλλο είδος 

κυττάρου ή κυτταρικού οργανιδίου αναγνωρίζετε. 

  

Μεγεθυντική ικανότητα προσο-

φθάλµιου φακού:__________ 

 

Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµε-

νικού φακού:__________ 

 

Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµα-

τος :__________ 
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3
ο
 µέρος: Ερωτήσεις 

 

1
η
 ερώτηση: 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

1. Χλωροπλάστης α. Χαρακτηριστικό οργανίδιο 

του ευκαρυωτικού κυττάρου. 

2. Μίσχος φύλλου β. Μικροσκοπικό άνοιγµα 

3. Κρύσταλλος οξαλικού ασβεστίου γ. Οργανίδιο του φυτικού κυτ-

τάρου 

4. Πυρήνας δ. Τµήµα φυτικού οργάνου 

5. Στόµα επιδερµίδας φύλλου η 

βλαστού 

ε. Στερεό έγκλειστο 

 

Αντιστοιχίστε τους αριθµούς της 1ης στήλης µε τα γράµµατα της 2ης στή-

λης 

 

 

 

 

 

2
η
 ερώτηση 

 

Επιλέξτε το σωστό 

Στο µικροσκοπικό παρασκεύασµα που ετοιµάσατε από την επιδερµίδα του 

βλαστού του φυτού τηλέγραφος και σχεδιάσατε παρατηρήσατε ότι υπάρ-

χουν χλωροπλάστες: 

 

στα παραστοµάτια και στα καταφρακτικά κύτταρα 

 

 

  

µόνο στα παραστοµάτια κύτταρα 

 

 

  

µόνο στα καταφρακτικά 

 

 

 

∆ώστε µια ερµηνεία για την παρουσία χλωροπλαστών στα κύτταρα που ε-

πιλέξατε: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   

 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Πειραµατική  ∆ραστηριότητα στη Χ Η Μ Ε Ι Α 
 
 

 
 

 
 

 

 

Όργανα και συσκευές που χρειάζονται Υλικά και ουσίες 

• στήριγµα δοκιµαστ. σωλήνων  ■  απιοντισµένο νερό σε υδροβολέα 

• 7 δοκιµαστικοί σωλήνες ■  Na2CO3 (σόδα) 

• προστατευτικά γυαλιά ■  διάλυµα HCl  πυκνό 

• γυάλινη ράβδος ■  διάλυµα NaOH   

• ογκοµετρικός κύλινδρος των 10 ml ■  CaCO3  (κιµωλία, µάρµαρο) 

  ■  φαινολοφθαλεΐνη 

  
■  ρινίσµατα Zn, ρινίσµατα Fe, έλασµα 
ή σύρµα Cu, έλασµα Mg. 


