
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙ∆ΩΛΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Τοποθέτησε το κοίλο κάτοπτρο µπροστά από το πρόσωπό σου. Παρατήρησε το είδωλο 

του προσώπου σου καθώς αποµακρύνεις το κάτοπτρο από το πρόσωπο σου µέχρι να 

τεντωθούν τα χέρια σου. Τι µεταβολές παρατήρησες στο είδωλο του προσώπου σου; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Επανέλαβε την ίδια διαδικασία χρησιµοποιώντας το κυρτό κάτοπτρο. Τι µεταβολές 

παρατήρησες τώρα στο είδωλο του προσώπου σου; 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Στο σχήµα  του φύλλου εργασίας προσδιόρισε γραφικά τo είδωλο του αντικειµένου. 

Υπόδειξη: Η αιχµή του ειδώλου του βέλους µπορεί να προσδιοριστεί από την τοµή της 

ακτίνας που περνάει από το κέντρο Κ του κατόπτρου και της ακτίνας της παράλληλης προς 

τον άξονα του κατόπτρου µετά την ανάκλασή της πάνω στο κάτοπτρο. 

3. Σύγκρινε το είδωλο που σχηµάτισες µε τα είδωλο του προσώπου σου που παρατήρησες 

και ανάφερε τα συµπεράσµατά σου. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Με βάση τη γεωµετρική κατασκευή συµπλήρωσε την πρόταση: Όταν το φωτεινό 

αντικείµενο βρίσκεται µπροστά από κυρτό κάτοπτρο, τότε το είδωλο που σχηµατίζεται 

από το κάτοπτρο είναι (πραγµατικό/φανταστικό)……………(ορθό/αντεστραµένο)………… 

και (µεγαλύτερο/µικρότερο)………………….του αντικειµένου. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Στερέωσε το κοίλο κάτοπτρο σε κατακόρυφη θέση, χρησιµοποιώντας λίγη πλαστελίνη. 

2. Τοποθέτησε µπροστά από το κάτοπτρο, σε απόσταση λίγων cm, ένα µικρό αναµµένο 

κερί και πίσω από το κερί τοποθέτησε κατακόρυφα ένα µικρό χαρτόνι. 

3. Μετακίνησε το χαρτόνι σε τρόπο ώστε να µπορέσεις να δεις πάνω του, το είδωλο της 

φλόγας του κεριού. 

4. Τι  διαπιστώνεις;……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

5. Σχεδιάζοντας τη φλόγα του κεριού σαν ένα βέλος, βρες γραφικά τα αντίστοιχα είδωλα 

στα παρακάτω σχήµατα.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1. Πάρε ένα ορθογώνιο κοµµάτι από διαφανές τζάµι και στερέωσέ το σε κατακόρυφη θέση 

µε τη βοήθεια ενός µικρού κοµµατιού πλαστελίνης. 

2. Άναψε ένα µικρό κερί και τοποθέτησέ το σε µικρή απόσταση από το τζάµι. 

3. Παρατηρώντας το είδωλο της φλόγας µέσα από το τζάµι, τοποθέτησε από την άλλη 

πλευρά του τζαµιού ένα δεύτερο όµοιο σβησµένο κερί σε τέτοια θέση, ώστε το είδωλο 

της φλόγας του αναµµένου κεριού να φαίνεται ότι βρίσκεται πάνω στο φυτίλι του 

σβησµένου κεριού. 

4. Χωρίς να µετακινήσεις τα κεριά και το τζάµι, µέτρησε µε προσοχή τις αποστάσεις τους 

από αυτό. 

Τι συµπεραίνεις; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

. 


