
 

ΔΠΑΛ 
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ 

 

Μάκθμα Σάξθ  Αντικείμενο 

Φυςικι 

Α Μζτρθςθ g με φωτοπφλεσ 

  Σριβι ολίςκθςθσ με χριςθ αμαξιδίου 

  Οριηόντια βολι 

Β Επαγωγι, αυτεπαγωγι, αμοιβαία επαγωγι με χριςθ μαγνθτϊν & πθνίων 

  
Ηλεκτρικά φαινόμενα (θλεκτροςκόπιο, θλ. εκκρεμζσ, θλ. ςτρόβιλοσ, κλωβόσ 
Faraday) 

Γ Παρατιρθςθ ςυνεχϊν - γραμμικϊν φαςμάτων με φαςματοςκόπιο 

                    

Χθμεία Α 

Εφρεςθ PH διαλυμάτων 
Με χριςθ δεικτϊν και 
πεχαμετρικοφ χαρτιοφ 

  Χθμικζσ αντιδράςεισ - Επίδραςθ οξζων ςε μζταλλα 
 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 

 Είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δεύηεξνπ θαζεγεηή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 Παξαηεξνύληαη ειιείςεηο ζε απαγσγνύο, δπγνύο αθξηβείαο, όξγαλα αζθαινύο ζέξκαλζεο 

θαη αλάδεπζεο. 

 Έιιεηςε εξγαζηεξηαθώλ πάγθσλ, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο λα είλαη 

επίδεημεο.   

 Έιιεηςε αίζνπζαο εξγαζηεξίνπ ή ρξήζε ηεο σο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.  



ΓΔΝΙΚΑ ΛΤΚΔΙΑ 
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ 

 

ΦΤΙΚΗ Γ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

Μάκθμα Σάξθ Αντικείμενο 

Φυςικι  

Α Διαγράμματα ςτθν ομαλά μεταβαλλόμενθ κίνθςθ, με τθν βοικεια λογιςμικοφ 

Β Μαγνθτικά πεδία και φάςματα 

  Μαγνθτικά πεδία ρευματοφόρων αγωγϊν 

  Δφναμθ Laplace ςε ρευματοφόρο αγωγό 

  Φαινόμενο αυτεπαγωγισ με τθν βοικεια Παλμογράφου 

  Γεννιτρια εναλλαςςόμενου ρεφματοσ  

Γ υμβολι κυμάτων ςτθν ελεφκερθ επιφάνεια υγροφ που θρεμεί 

  Επίδειξθ φαινομζνου υντονιςμοφ 

  Φκίνουςα ταλάντωςθ - μεταβολι του ςυντελεςτι απόςβεςθσ 

  Εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ - ςυντονιςμόσ 

  Κφματα ςτθν επιφάνεια υγροφ 

  τάςιμο κφμα ςε ςχοινί με τθν βοικεια Η/Μ ταλαντωτι 

  Ροπι- Ιςορροπία Ράβδου 

  Ελαςτικι - Πλαςτικι κροφςθ με τθν βοικεια εργαςτθριακϊν αμαξιδίων 

  Απλό εκκρεμζσ - Σαλαντϊςεισ 

  υμβολι κυμάτων 

  Διακρότθμα με τθν βοικεια γεννιτριασ ςυχνοτιτων & παλμογράφου 

          

Χθμεία 

Α Εφρεςθ pH με πεχάμετρο και πεχαμετρικό χαρτί 

  Αντιδράςεισ απλισ αντικατάςταςθσ  

  Επίδραςθ οξζων ςε ανκρακικά άλατα 

  Ενδόκερμεσ - Εξϊκερμεσ αντιδράςεισ 

  Δράςθ καταλφτθ ςτο Η2Ο2  

  Παραςκευι διαλυμάτων διαφόρων περιεκτικοτιτων 

Β Μοριακά μοντζλα 

  Κλαςματικι απόςταξθ κραςιοφ 

Γ Οξείδωςθ αλκοολϊν - αλδεχδϊν 
 



ΑΚΗΔΙ ΠΟΤ ΓΤΚΟΛΔΦΑΝ 

 

ΦΤΙΚΗ Γ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

 Μέηξεζε ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ. (Σύκθσλα κε ζπλάδειθν απαηηεί πνιύ 

ρξόλν θαη έρεη κηθξή εθπαηδεπηηθή αμία). 

 

ΦΤΙΚΗ Β 

 Ελεξγεηαθή κειέηε θπθιώκαηνο κε θηλεηήξα. 

 

ΥΗΜΔΙΑ Β  ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 Ομεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ 

 Δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αζθήζεηο θαηεύζπλζεο θαη γεληθήο παηδείαο ιόγσ 

έιιεηςεο ρξόλνπ θαη εμνπιηζκνύ – παξαζθεπαζκάησλ. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 Χξεηάδεηαη αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη πξνζζήθε 

λέσλ, ώζηε λα ζπκθσλνύλ θαιύηεξα κε ηελ δηδαθηέα ύιε.  

 Οη εξγαζηεξηαθνί ρώξνη δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ 

θαζώο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη σο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο άιισλ καζεκάησλ.  

 Είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δεύηεξνπ θαζεγεηή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

(παξάιιεια κε ηνλ ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ). 

 Χξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, ώζηε λα γίλεη επηκήθπλζε 

ηεο εξγαζηεξηαθήο ώξαο. 

 Να γίλεηαη ηαθηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ04 ζε εξγαζηεξηαθέο 

πξαθηηθέο 



ΓΤΜΝΑΙΑ 
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ 

 

Μάκθμα Σάξθ Αντικείμενο 

Φυςικι 

B Τδροςτατικι πίεςθ – μανόμετρο 

  υγκοινωνοφντα δοχεία 

  Τδροςτρόβιλοσ 

  Ατμοςφαιρικι πίεςθ  (Βεντοφηα , Βραςμζνο αυγό που το ρουφάει θ φιάλθ)  

  Ανζλκυςθ ναυαγίου με τθ μζκοδο του μπαλονιοφ 

  Επίδειξθ ςφαίρασ του Παςκάλ  και υδραυλικοφ πιεςτθρίου 

  Διαςτολι  ςτερεϊν - υγρϊν 

  Μζτρθςθ τριβισ  

  Δυνάμεισ μαγνθτικζσ – θλεκτρικζσ  

  Δραςτθριότθτεσ ςτον αϋ νόμου Νεφτωνα 

  Ποιοτικι απόδειξθ  βϋ νόμου Νεφτωνα 

  φνκεςθ δυνάμεων  -  Ιςορροπία Τλικοφ ςθμείου 

  Μετατροπι δυναμικισ ςε κινθτικι ενζργεια (με χριςθ ςχετικισ ςυςκευισ) 

  Είδθ κερμομζτρων και κερμομζτρθςθ αντικειμζνων 

  Πείραμα για τθν επίτευξθ κερμοκραςιακισ ιςορροπίασ 

Γ Ηλεκτρικό κφκλωμα αγωγοί - μονωτζσ 

  Παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ αντίςταςθ αγωγοφ 

  Ροοςτάτθσ - ποτενςιόμετρο 

  Αποτελζςματα θλ. ρεφματοσ 

  Μεταςχθματιςμόσ θλ. ενζργειασ.  

  Ηλ. Κινθτιρασ - γεννιτρια 

  Περίοδοσ & ςυχνότθτα ταλάντωςθσ - απλό εκκρεμζσ 

  Εγκάρςια- διαμικθ κφματα 

  Νόμοι ανάκλαςθσ 

  Είδωλα ςε επίπεδουσ κακρζπτεσ 

  Ολικι ανάκλαςθ- οπτικζσ ίνεσ 

  Ανάλυςθ φωτόσ 

  Είδωλα φακϊν 

  Διαφανι, αδιαφανι , θμιδιαφανι ςϊματα 

  Πραγματοποίθςθ κυκλϊματοσ και μζτρθςθ τάςθσ και ζνταςθσ ρεφματοσ μετωπικά 

      

Χθμεία 

Β Μεταβολζσ φυςικισ κατάςταςθσ νεροφ 

  κλθρότθτα υλικϊν 

  Ανίχνευςθ νεροφ ςε υλικά (Γαλαηόπετρα) 

  Ηλεκτρολυτικι διάςπαςθ του νεροφ (με ςυςκευι Hofmann και απλά μζςα)  

  Παραςκευι και ζλεγχοσ μαγνθτικϊν ιδιοτιτων ςτον κειοφχο ςίδθρο  

  Αγωγιμότθτα διαλφματοσ μαγειρικοφ αλατιοφ  

  Παραςκευι μειγμάτων με κακθμερινά υλικά.  

  Ενδόκερμεσ – εξϊκερμεσ αντιδράςεισ (ξφδι + ςόδα, εξουδετζρωςθ)  

  Πραγματοποίθςθ χθμικϊν αντιδράςεων με καταβφκιςθ ιηθμάτων 



  Απόςταξθ κραςιοφ 

  Μαντιλι αναςτενάρθσ 

  Διάςπαςθ χλωρικοφ καλίου 

  Ο αζρασ ζχει όγκο ( παράκυρο ςτο εργαςτιριο ςελ. 74) 

  Ο αζρασ ζχει 20% Ο2 ( αναμμζνο κερί ςε πιάτο με λίγο νερό ) 

  Διαλυτότθτα νεροφ ομογενι – ετερογενι διαλφματα 

  Διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ του ατμοςφαιρικοφ αζρα και των ςυςτατικϊν του Ο2 και CO2 

  Χριςθ προςομοιωμάτων για ςχθματιςμό μορίων 

  Αναπαράςταςθ ατόμων μορίων - ιοντικζσ ενϊςεισ 

  Χρϊμα ςυνθκιςμζνων δεικτϊν ςε όξινα και βαςικά διαλφματα (1.3,2.2) 

  Ο δείκτθσ κόκκινο λάχανο ςε όξινθ και βαςικι περιοχι (1.4,2.3) 

  Η αντίδραςθ οξζων με το μάρμαρο (1.7)  

  Καφςθ βουτανίου και ανίχνευςθ του παραγόμενου νεροφ και του διοξειδίου του άνκρακα  

  Επίδειξθ ςειρά μετάλλων και  ιδιότθτεσ μετάλλων 

  Ιδιότθτεσ διαλυμάτων οξζων (Επίδραςθ ςε ανκρακικά άλατα, αλλαγι χρϊματοσ δεικτϊν) 

  Διάλυςθ μελανιοφ 

  Αντίδραςθ μετάλλων με διάλυμα οξζοσ 

  Διάλυςθ μελανιοφ 

Γ Απανκράκωςθ ηάχαρθσ με πυκνό κειικό οξφ  

  Παραςκευι   μαγειρικοφ άλατοσ με εξουδετζρωςθ 

  φγκριςθ δραςτικότθτασ  Fe -Al - Cu  

  Αποχρωματιςμόσ ζγχρωμων διαλυμάτων από ενεργό άνκρακα 

  Αντίδραςθ του καλίου με το νερό 

  Μεταβολι του   pH  ενόσ όξινου διαλφματοσ με αραίωςθ (1.2)  

  Μεταβολι του p H  ενόσ βαςικοφ διαλφματοσ με τθν αραίωςθ (2.4) 

  Αντίδραςθ οξζων με ανκρακικά άλατα ανίχνευςθ  CO2 

  Καφςθ Mg 

            

Βιολογία 

Α Παρατιρθςθ κυττάρων από τθν κάτω επιφάνεια φφλλων 

  Βλάςτθςθ ςπερμάτων 

  Παρατιρθςθ πρωτόηωων ςτο μικροςκόπιο 

  Οςτό ςε οξφ ϊςτε να γίνει ελαςτικό 

  Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςε αίμα βατράχου – διατομι κλαδιοφ πεφκου 

  Μικροςκοπικι παρατιρθςθ όρχεων ποντικοφ – υπζρου κρίνου 

  Μικροςκοπικι παρατιρθςθ διατομισ κλαδιοφ βαμβακιοφ 

  Καταςκευι καρυότυπου και ςφγκριςθ κανονικοφ καρυότυπου με μθ κανονικοφσ 

  Καταςκευι DNA με χαρτοκοπτικι 

  Καταςκευι κυττάρου με χαρτοκοπτικι 

  Καλλιζργεια και μικροςκοπικι παρατιρθςθ βακτθρίων 

  Μελζτθ φφτρωςθσ ςπερμάτων ψυχανκϊν 

  Καλλιζργεια ψυχανκϊν ςε βαμβάκι ι χϊμα: θμαςία κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κοτυλθδόνων 

Β Επίδραςθ οξζωσ ςε οςτό  

  Παρατιρθςθ διάφορων ανκζων με μικροςκόπιο 
 



 

ΑΚΗΔΙ ΠΟΤ ΓΤΚΟΛΔΦΑΝ 

 

ΦΤΙΚΗ Γ ΣΑΞΗ 

Ηιεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ιόγσ έιιεηςεο κεραλήο Wimshurst 
 

ΦΤΙΚΗ Β ΣΑΞΗ 

 Μειέηε επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο ιόγσ έιιεηςεο νξγάλσλ. 

 Άλσζε-Αξρή ηνπ Αξρηκήδε 
 

ΥΗΜΔΙΑ Β ΣΑΞΗ 

 Δηαρσξηζκόο κεηγκάησλ ιόγσ έιιεηςεο νξγάλσλ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΣΑΞΗ 

 Απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ – Παξαηήξεζε ρξσκνζσκάησλ.Λόγσ 

έιιεηςεο αληηδξαζηεξίσλ 
 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 Χξεηάδεηαη πξνκήζεηα ζύγρξνλσλ εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ. 

 Nα πιεξνύλ απζηεξά ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπο oη αίζνπζεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο σο ζρνιηθέο ηάμεηο.  

 Να γίλεηαη ηαθηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ04 ζε εξγαζηεξηαθέο 

κεζόδνπο.  

 Να θαζηεξσζνύλ ζπλερόκελεο εξγαζηεξηαθέο ώξεο θαη λα πξνζαξκνζηεί 

θαηάιιεια ην σξνιόγην πξόγξακκα.  

 Να αλαβαζκηζηεί ν ζεζκόο ηνπ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ώζηε λα ππάξρεη παξάιιεια κε 

ηνλ ζπλάδειθν ΠΕ04 ζην εξγαζηήξην, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ.  

 Να δεκηνπξγεζνύλ απνζήθεο νξγάλσλ θαη αλαιώζηκσλ ζηελ πεξηθέξεηα. 
 


