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Τα σχολεία που συμμετείχαν
Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος PIERCE

Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

1o ΓΕΛ Βριλησσίων

ΓΕΛ Κολλεγίου Αθηνών

ΓΕΛ Κολλεγίου Ψυχικού

1ο ΓΕΛ Μελισσίων

ΓΕΛ Ν.Ψυχικού

ΓΕΛ Σχολής Μωραΐτη

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων



Το θέµα ΒιολογίαςΒιολογίας

ΕίναιΕίναι ηη σαλάτασαλάτα σαςσας ζωντανόςζωντανός οργανισµόςοργανισµός
ήή απλούστερααπλούστερα

ΦωτοσυνθέτειΦωτοσυνθέτει ηη σαλάτασαλάτα σας;σας;

Κεντρική ιδέα

Μελέτη του ρυθµού της φωτοσύνθεσης

µε τη µέθοδο των πλωτών δίσκων
Όταν εκκενώσουµε τους δίσκους των φύλλων από τα αέρια που περιέχουν και

γεµίσουµε τα κενά µε το περιβάλλον διάλυµα τότε οι δίσκοι βυθίζονται και

Ο ρυθµός που οι δίσκοι των φύλλων ανέρχονται υπό την επίδραση της

φωτεινής ακτινοβολίας αποδίδει το ρυθµό παραγωγής οξυγόνου.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

�Να εξοικειωθούµε µε τη δηµιουργία κενού µε χρήση σύριγγας.

�Να διαπιστώσουµε ότι η εκκένωση των δίσκων από τα αέρια που περιέχουν

και η ακόλουθη πλήρωσή τους µε διάλυµα έχει ως αποτέλεσµα τη βύθισή τους.

�Να διαπιστώσουµε ότι η παραγωγή του οξυγόνου έχει ως τελικό αποτέλεσµα

την άνοδο των δίσκων υπό την επίδραση της Άνωσης.

�Να διαπιστώσουµε ότι η φωτεινή ακτινοβολία και το διοξείδιο του άνθρακα είναι

απαραίτητα για τη φωτοσύνθεση. 

�Να διαπιστώσουµε ότι ο ρυθµός της φωτοσύνθεσης είναι µέγιστος υπό την

επίδραση λευκής και όχι ερυθρής ή κυανής ακτινοβολίας.  

Πειραµατικό µέρος Α

Μελέτη του ρυθµού της φωτοσύνθεσης



Όργανα-Υλικά



Καταβύθιση των δίσκων

Οι δίσκοι αρχικά επιπλέουν στο διάλυµα και

στη συνέχεια καταβυθίζονται, αφού

αυξήσαµε την πυκνότητά τους. 

Οι δίσκοι κόβονται από τα φύλλα και

τοποθετούνται µέσα στις σύριγγες



Η δηµιουργία κενού µε σύριγγα αποτέλεσε

ιδιαίτερα δύσκολη δοκιµασία.

Οι δίσκοι τοποθετήθηκαν µέσα σε διάλυµα NaHCO3

και διαφορετικά δείγµατα εκτέθηκαν:
�σε λευκό φως

�στο σκοτάδι

�σε ερυθρή ακτινοβολία

�σε κυανή ακτινοβολία

�σε λευκό φως όντας σε διάλυµα χωρίς NaHCO3



Αφού αφαιρέθηκαν οι

επιπλέοντες δίσκοι,
τα ποτήρια τοποθετήθηκαν µε το

χείλος τους στην περιφέρεια του

λαµπτήρα.
Στη συνέχεια άναψε η λάµπα

και άρχισε να µετρά ο χρόνος

ανόδου των δίσκων.  



Η ερµηνεία διαγράµµατος

µε αρχικούς επιπλέοντες δίσκους



Πειραματικό μέρος Β

Παρατήρηση κάτωκάτω επιδερμίδαςεπιδερμίδας φύλλου σπανακιού

Στόχοι του πειράµατος:  
1)Να παρατηρήσουµε τους χλωροπλάστες και να ανιχνεύσουµε άµυλο

2)Να διαπιστώσουµε ότι το άνοιγµα των στοµάτων εξυπηρετεί τη φωτοσύνθεση

3)Να ανιχνεύσουµε τους πυρήνες των κυττάρων της κάτω επιδερµίδας



Κατόπιν χρώσης

µε διάλυµα ιωδίου

Χωρίς χρώση

χλωροπλάστες

ΕικόνεςΕικόνες στοµάτωνστοµάτων απόαπό τοτο

µικροσκόπιοµικροσκόπιο



Τα σφάλµατα των οµάδων

• ∆εν ακολουθούσαν τις οδηγίες για τη δηµιουργία κενού

και σε ορισµένες περιπτώσεις το διάλυµα χυνόταν από το έµβολο.
• ∆εν χρησιµοποιούσαν χάρακα και δεν τοποθετούσαν τα ποτήρια σωστά

π.χ. όλα προς τη µία πλευρά της λάµπας ή πάνω στη βάση του ορθοστάτη.
• ∆εν αφαιρούσαν τους δίσκους που επέπλεαν αρχικά.
• Ορισµένες δεν µπορούσαν να αποµονώσουν την κάτω επιδερµίδα του φύλλου

και δεν µπορούσαν να τοποθετήσουν σωστά το παρασκεύασµα στην τράπεζα.
• ∆εν µπόρεσαν όλες οι οµάδες να εντοπίσουν την ύπαρξη του αµύλου στους

χλωροπλάστες ή έγραψαν ότι χρωµατίζονται καφέ.
• ∆εν µπόρεσαν να εντοπίσουν τους πυρήνες των κυττάρων ή έγραψαν ότι

χρωµατίζονται ιώδεις. 



Εθελοντές επιτηρητές

Κική Σαραγά Βασίλης Πιτσιλαδής Κυριακή Σαββίδου

ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα τηςτης

ΒιολογίαςΒιολογίας

Σχολείο Επίδο
σηΚολλέγιο Ψυχικού 77

Κολλέγιο Αθηνών 76

Α΄ Αρσάκειο Λύκειο

Ψυχικού

75

Αµερικανικό Κολλέγιο

Ελλάδος PIERCE

72

ΓΕΛ Μελισσίων 69



Το θέµα της ΧηµείαςΧηµείας

ΜελετώνταςΜελετώντας τοτο περιεχόµενοπεριεχόµενο

διαφόρωνδιαφόρων χυµώνχυµών



Εθελοντές επιτηρητές

Νίκος Πατέρας

Αρίστη Παραδείση

∆ραστηριότητα 1η: 

ΥπολογισµόςΥπολογισµός pHpH διαφόρων χυµών

µε πεχαµετρικό χαρτί



∆ραστηριότητα 2η: Ανίχνευση απλών σακχάρωνσακχάρων και

αµύλουαµύλου

στο χυµό του πορτοκαλιού

Οδηγίες: Να χρησιµοποιήσετε το διάλυµα γλυκόζης ως µάρτυρα, δηλαδή για να προσδιορίσετε τα

χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊόντος. Επίσης, να χρησιµοποιήσετε περίπου 2 mL από κάθε

διάλυµα των συστατικών που θα ελέγξετε αν αντιδρούν. Για την θέρµανση των αντιδρώντων το

υδατόλουτρο θα πρέπει να βρίσκεται σε θερµοκρασία περίπου 70-80 οC. Για να ολοκληρωθεί η αντίδραση

θα απαιτηθούν 3-5 λεπτά.

3η ερώτηση: Να περιγράψετε αναλυτικά τα ευρήµατά σας και να εξηγήσετε αν υπάρχουν απλά σάκχαρα

στο χυµό του πορτοκαλιού



Πριν τη θέρµανση

Μετά τη θέρµανση



Οδηγίες: Να χρησιµοποιήσετε το διάλυµα αµύλου ως µάρτυρα, δηλαδή για να προσδιορίσετε το ακριβές χρώµα του

συµπλόκου αµύλου - ιωδίου. Επίσης να χρησιµοποιήσετε περίπου 1 mL από το διάλυµα που θέλετε να ελέγξετε αν

περιέχει άµυλο, στο οποίο να ρίξετε 2-3 σταγόνες αντιδραστηρίου.

4η ερώτηση: Να περιγράψετε αναλυτικά τα ευρήµατά σας και να εξηγήσετε αν υπάρχει άµυλο στο χυµό του

πορτοκαλιού.



∆ραστηριότητα 3η: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας
εµπορικών σκευασµάτων σε βιταµίνηβιταµίνη C C 



Τα σφάλµατα των οµάδων

�Ορισµένες χρησιµοποίησαν

τη σύριγγα για τον προσδιορισµό

του pH και το σταγονοµετρικό
φιαλίδιο για την ογκοµέτρηση

�∆εν ανακάτευαν καλά τα

αντιδρώντα διαλύµατα

�∆εν θέρµαναν επαρκώς το

διάλυµα στην αντίδραση µε Benedict

ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα τηςτης

ΧηµείαςΧηµείας

Σχολείο Επίδοση

Πρότυπο Λύκειο

Αναβρύτων
92

Κολλέγιο Ψυχικού 87

Α΄ Αρσάκειο Λύκειο

Ψυχικού
87

Κολλέγιο Αθηνών 82

ΓΕΛ Μελισσίων 78



Το θέµα της Φυσικής: Στα «αχνάρια» του Αρχιµήδη! 

Εθελοντές επιτηρητές

Ειρήνη Πουπάκη ∆ηµήτρης Περάκης Νίκος Σίµος

(Eισηγήτρια)

Σχολείο Επίδοση

Κολλέγιο Αθηνών 98

ΓΕΛ Σχολής Μωραΐτη 95

Πρότυπο

Λύκειο Αναβρύτων
94

ΓΕΛ Μελισσίων 88

Κολλέγιο Ψυχικού 86

ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα τηςτης

ΦυσικήςΦυσικής



ΟιΟι πρώτεςπρώτες οµάδεςοµάδες

Σχολείο Επίδοση

Κολλέγιο Αθηνών 256

Κολλέγιο Ψυχικού 250

Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού 243

ΓΕΛ Μελισσίων 235

Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος PIERCE 221


