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Προεηοημάδοκηας ηεκ Γθδήιωζε 

 

• Γεκηθμί ζηόπμη:  

       κα πενηγνάρμοκ, κα μνίζμοκ, κα ακαιύζμοκ έκκμηεξ – κόμμοξ – θαηκόμεκα.  

   

• Φοπμθηκεηηθμί ζηόπμη: 

  κα ακηηιεθζμύκ, κα ρειαθίζμοκ, κα θαηαζθεοάζμοκ, κα μεηνήζμοκ 

  

• οκαηζζεμαηηθμί ζηόπμη:  

  κα δεπημύκ, κα εθηημήζμοκ, κα αλημιμγήζμοκ, κα εθθνάζμοκ, ημ γεγμκόξ,  

  ηεκ ανπή - ημ κόμμ, κα κηώζμοκ εοπάνηζηα θαη δεμημονγηθά  

 

• Ημηκςκηθμί ζηόπμη:  

  κα εκηαπζμύκ ζηεκ μμάδα, κα θαιιηενγήζμοκ ηεκ ηθακόηεηα ζοκενγαζίαξ  



• Γπηιμγή μαζεηώκ : εθδήιςζε εκδηαθένμκημξ από ημοξ μαζεηέξ   

 

• Γπηιμγή πεηναμάηςκ : θαηαζθεοή μμάδαξ ζημ Facebook με ηίηιμ  

    «Πεηνάμαηα ζημ Γομκάζημ Βάμμο» 

    http://www.facebook.com/groups/321948484582955/  

  

• Ακάζεζε ενγαζηώκ : δεμημονγία μμάδςκ θαη θαηαμενηζμόξ ενγαζηώκ 

 

• Δμθημέξ πεηναμάηςκ : ζοιιμγή οιηθώκ θαη δμθημέξ,  

    πενηγναθή ημο πεηνάμαημξ από ημο ίδημοξ ημο μαζεηέξ  

 

• Πνόβεξ μμάδςκ : πνόβεξ με θείμεκμ, πενηγναθή θαη εθηέιεζε πεηνάμαημξ 

 

• Δεμμζίεοζε βίκηεμ θαη θςημγναθηώκ:   
    http://www.youtube.com/channel/UC0hn6VDxJ9M5L6kaNiUX8Mw  

 

Προεηοημάδοκηας ηεκ Γθδήιωζε 

http://www.facebook.com/groups/321948484582955/
http://www.youtube.com/channel/UC0hn6VDxJ9M5L6kaNiUX8Mw
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Σο μποσθάιη ακάποδα…  

Οη μαζεηέξ: 

•Δαμπεηάθεξ Ηώζηαξ 

•Γοζομάθεξ Ακηώκεξ  

Σα οιηθά: 

•1 μπμοθάιη κενό 

•1  ακμηπηό δμπείμ 

Σο πείραμα Torricelli 





Σο πείραμα Torricelli 
Σμ Φαηκόμεκμ: 
 

• Ε πίεζε πμο αζθεί ημ ογνό ιόγς 
βανύηεηαξ είκαη ίζε με ηεκ αημμζθαηνηθή 
πίεζε.   
 

• Ο Torricelli πναγμαημπμίεζε ημ πείναμα 
αοηό με Τδνάνγονμ (Hg) θαη μέηνεζε ημ 
ύρμξ ηεξ ζηήιεξ οδνανγύνμο ζηα 76 cm. 
 



Σο αόραηο ποηήρη 

Σα οιηθά:  
• 2 πμηήνηα δέζεςξ δηαθμνεηηθμύ μεγέζμοξ 
• Ειηέιαημ 

Οη μαζεηέξ: 

•Βιαδάθε Ακηςκία  

•Δμοιηακάθε Ιανία  

•Δαζθαιάθεξ ηέιημξ  

•Αγθάη Άκηη  



 



Σο αόραηο ποηήρη 
Σμ Φαηκόμεκμ: 
 
•Δηάζιαζε ημο θςηόξ ζομβαίκεη όηακ ημ 
θςξ ηαληδεύεη από έκα οιηθό ζε έκα 
άιιμ, με δηαθμνεηηθό δείθηε δηάζιαζεξ, 
θαη αιιάδεη πμνεία.  
 
•Ακ ηα δύμ οιηθά έπμοκ ημκ ίδημ δείθηε 
δηάζιαζεξ ηόηε ημ θςξ ηαληδεύεη από ημ 
έκα οιηθό ζημ άιιμ ζακ κα πνόθεηηαη γηα 
ημ ίδημ οιηθό.  Γηα αοηό δεκ βιέπμομε ημ 
πμηήνη. 
 



Σα οιηθά: 

• Δμπείμ με κενό 

• Δέζμε θςηόξ (Laser) 

Ακάθιαζε - Δηάζιαζε 

Οη Ιαζεηέξ: 
 

•Αιελακηςκάθεξ Άγγειμξ 
•Γμοκάθεξ ηνάημξ 





Σμ θαηκόμεκμ: 
 
 

• Σμ θςξ θηκείηαη εοζύγναμμα. 
Όηακ όμςξ ηαληδέρεη από έκα 
μπηηθό μέζμ ζε έκα άιιμ μπηηθό 
μέζμ ηόηε αιιάδεη θαηεύζοκζε 
(δηάζιαζε). 
 
 
 

• Όηακ ημ θώξ πνμζπίπηεη ζε μηα 
ιεία επηθάκεηα ηόηε αιιάδεη 
θαηεύζοκζε θηκμύμεκμ ζημ ίδημ 
μπηηθό μέζμ (ακάθιαζε).  

Ακάθιαζε - Δηάζιαζε 



Οη Ιαζεηέξ: 
 

• Ιακςιάθεξ ηνάημξ 

• Ημθμιάθεξ ηνάημξ 

 

Ηαρηεζηακός Δύηες 

Σα οιηθά: 
 

•1 πιαζηηθό μπμοθάιη 
 

•1 πιαζηηθό ζηαγμκόμεηνμ 
 

•1 Ιεηαιιηθό παλημάδη 



 



Ηαρηεζηακός Δύηες 
Σμ θαηκόμεκμ: 
• Ανπηθά μ «δύηεξ» ηζμννμπεί:  βάνμξ = άκςζε 

 

• Πηέδμκηαξ ημ μπμοθάιη αολάκεηαη ε πίεζε ζημ ογνό, 
μεηώκεηαη μ όγθμξ ημο εγθιςβηζμέκμο αένα.                               

    Σόηε  βάρος > άκωζε θαη μ «δύηεξ» θαηεβαίκεη. 
 

• Αθήκμκηαξ ημ μπμοθάιη μεηώκεηαη ε πίεζε ημο ογνμύ θαη 
επακένπεηαη μ εγθιςβηζμέκμξ αέναξ ζημκ ανπηθό ημο όγθμ.                                                             

   Σόηε άκωζε > βάρος θαη μ «δύηεξ» ακεβαίκεη. 



Οη Ιαζεηέξ: 
 

• Ιπμιανάθε Δςή 

• ηάε Αιελάκδνα 

• μθηάθε Ακδνηάκα 

• Φναγθημοδάθε μθηάκκα 

Ειεθηρηθή Γκέργεηα από Παηάηες 



 



Ειεθηρηθή Γκέργεηα από Παηάηες 
Σα οιηθά: 

• Παηάηεξ 
• Ηένμαηα με επηθάιορε παιθμύ 
• Αηζαιόπνμθεξ  
• Ηαιώδηα με θνμθμδεηιάθηα 
• Θαμπάθη LED 
• Βμιηόμεηνμ 

 
 

Σμ θαηκόμεκμ: 

• Ιεηαηνμπή πεμηθήξ εκένγεηαξ ζε ειεθηνηθή 
            Ε θάζε παηάηα δίκεη πενίπμο 0,6 Volt 



Οη μαζεηέξ: 

• Ηαπνηδάθε Ιανία 

• Δμύιε Βαγγειηώ 

• Ημοηζμνηκάθε Υνηζηίκα 

• Ηαπανμοδάθε Αγγειηθή 

• Ημηίηζα Ιηγθέκα  

Ε θούθια Doly 
Ε θούθια ηοσ εργαζηερίοσ Φσζηθώκ Γπηζηεμώκ Γσμκαζίοσ Βάμοσ 

Σα οιηθά:  
•Ε θμύθια Doly 
•Σμ ακζνώπηκμ ζώμα 
•Ιμκςηηθά οιηθά 
•Αγώγημα οιηθά 
 



Σμ θαηκόμεκμ: 

• Σμ θιεηζηό θύθιςμα δηαννέεηαη από 
νεύμα. 

• Σμ ακμηθηό θύθιςμα ΔΓΚ δηαννέεηαη 
από νεύμα 

 

• Οη αγςγμί επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ημο 
νεύμαημξ 

• Οη μμκςηέξ ΔΓΚ επηηνέπμοκ ηε 
δηέιεοζε ημο νεύμαημξ 

 

Ε θούθια Doly 
Ε θούθια ηοσ εργαζηερίοσ Φσζηθώκ Γπηζηεμώκ Γσμκαζίοσ Βάμοσ 



Οη μαζεηέξ: 

• Πνμκηάκη Άγγειμξ 

• Κηθόιιη Ηςκζηακηίκα 

Σο μσζηηθό ηωκ θαθίρεδωκ 

Σα οιηθά: 

• Πιαζηηθά πμηήνηα 

• 2 Φύιια κμβμπάκ (λύιμ) 



 



Σο μσζηηθό ηωκ θαθίρεδωκ 
Σμ θαηκόμεκμ: 
• P = F/A  (πίεζε = δύκαμε/εμβαδόκ επηθάκεηαξ) 

 
• Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε επηθάκεηα πμο αζθείηαη 

μηα δύκαμε ηόζμ μηθνόηενε πίεζε δέπεηαη αοηή ε 
επηθάκεηα. 
 

• Ε δύκαμε πμο αζθείηαη ζηα πμηήνηα μμηνάδεηαη ζε 
πμιιά πμηήνηα  (μεγάιε επηθάκεηα) άνα αζθείηαη 
μηθνόηενε πίεζε ζε θάζε πμηήνη. 



 



H XHMEIA EINAI 
ΙΑΓΖΗΕ… 

  

Παροσζίαζε Πεηραμάηωκ 

από ηοσς μαζεηές ηες 

 Α΄  ΘΤΗΓΖΟΤ  
ΒΑΙΟΤ 



ΠΓΖΡΑΙΑ 1μ  

Ε ΙΠΘΓ ΦΖΑΘΕ 
Πανμοζίαζε: 

Ηοθάθες ηέιηος (Α1) 

• Σμ θοακό ημο 
μεζοιεκίμο είκαη έκαξ 
δείθηεξ 
μλεηδμακαγςγήξ.  

• Ε μλεηδςμέκε μμνθή 
ημο έπεη πνώμα μπιε, 
εκώ όηακ ακαπζεί είκαη 
άπνςμμξ. 

• Ακαθαηεύμκηαξ ηε 
θηάιε, δημπεηεύεηαη Ο2  
πμο μλεηδώκεη ημ 
δείθηε θαη  έηζη γίκεηαη 
μπιε.  



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 2μ  
ΗΑΘΑΡΖΔΟΤΙΓ ΣΑ 

ΑΕΙΖΗΑ!!! 
Πανμοζίαζε: 

Πηζζαδάθε Ζ.οθία 
(A3) 

Σμ μαύνηζμα ηςκ αζεμηθώκ μθείιεηαη ζηεκ ακηίδναζε: 

4Ag(s)   +  2H2S (g)  +  O2(g)    →   2Ag2S(s)   
+  2H2O(g) 

(To Ε2S οπάνπεη ζηεκ αημόζθαηνα ελαηηίαξ ηεξ απμηθμδόμεζεξ μνγακηθώκ μοζηώκ ημο 
εδάθμοξ) 

 

Ο θαζανηζμόξ ηςκ αζεμηθώκ μθείιεηαη ζηεκ ακηίδναζε: 
2Al(s)   + 3Ag2S(s)  +  6H2O(l)  → 6Ag(s)  +  2Al(OH)3(aq) 

+ 3H2S(g) 



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 3μ  
 ΓΚΑ ΘΑΤΙΑΣΟΤΡΓΟ 

ΗΑΘΑΡΖΣΖΗΟ 

 
Ακάγεηαη ημ ζθμύνμ μεηαιιηθό ηώδημ ζε άπνςμα ηόκηα 

Ζ-  
ζύμθςκα με ηεκ  μλεηδμακαγςγηθή ακηίδναζε: 
        Na2SO3   +  I2  +   H2O  →   Na2SO4   +   

2HJ 

 

 

Πανμοζίαζε: 

Κηθοιαθάθε Ηωκζηακηίκα (Α2) 



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 4μ   
XHMIKO   

ΥΑΙΑΖΘΓΟΚΣΑ  

Πανμοζίαζε: 

Ιπραοσδάθες Γηώργος (Α2) 

 

• Ε δάπανε είκαη έκαξ 
πμιοζαθπανίηεξ , πμο 
μλεηδώκεηαη από ημ 
KMnO4 . 

• Σμ ΗΙnO4 (ηώδεξ) 
ακάγεηαη  ζε KMnO3 
(πνάζηκμ) θαη μεηά ζε 
MnO2 (θίηνηκμ). 

   Έηζη, παναηενμύκηαη μη 
ζηαδηαθέξ πνςμαηηθέξ 
αιιαγέξ ζημ δηάιομα. 



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 5μ  
ΣΟ ΚΓΡΟ ΓΖΚΓΣΑΖ 
ΠΟΡΣΟΗΑΘΑΔΑ 

Πανμοζίαζε: 

Βοηδάθες Κίθος (Α1) 

Πναγμαημπμηείηαη ε ακηίδναζε: 

2KI  +   Pb(NO3)2    →   2ΗNO3   +   PbI2  

 

Ο ηςδημύπμξ μόιοβδμξ πμο πανάγεηαη, είκαη θίηνηκμ ίδεμα.  

 



 



ΠΓΖΡΑΙΑ  6μ  
ΓΚΑ ΓΚΣΤΠΩΖΑΗΟ 
ΑΠΟΥΡΩΙΑΣΖΙΟ 

• Πναγμαημπμηείηαη ε  μλεηδμακαγςγηθή ακηίδναζε: 
KMnO4  +  5Na2SO3  + 3H2SO4   -->  2MnSO4   +   K2SO4   + 

5Na2SO4 + 3H2O. 

• Σα οπενμαγγακηθά ηόκηα MnO4- (έκημκμ ηώδεξ πνώμα), 
ακάγμκηαη πνμξ ηόκηα ημο μαγγακίμο Ιn+2( άπνςμα) .  

    Έηζη, παναηενείηαη απμπνςμαηηζμόξ ημο δηαιύμαημξ. 

Παρουσίαση:   
Κοκονάκης Βαγγέλης (Α1) 



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 7μ  
ΔΓΙΟΖ ΑΖΙΑΣΟ 

     Πανμοζίαζε: 

     Πεηροσιάθες Άρες 
(Α3) 

    ηάες Φώηες (Α3) 

 
    Σα ηόκηα Fe3+ από ημ πιςνίδημ ημο ζηδήνμο(ΖΖΖ) 

δίκμοκ μηα πμιύ εοαίζζεηε ακηίδναζε με ηα ηόκηα 
SCN– . 

     πεμαηίδεηαη  ημ αημαηένοζνμ ζύμπιμθμ 
[Fe(SCN)]2+ :   

            Fe3+ (aq)    +  SCN–(aq)     →     
[Fe(SCN)]2+(aq) 



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 8μ  
ΠΖΔΑΗΑ ΑΙΙΩΚΖΑ 

Πανμοζίαζε: 

Ιακακεδάθε Ρούια(Α2) 

Ιαηζούθας   Βαζίιες(Α2) 

 

Πναγμαημπμηείηαη ε ακηίδναζε δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ: 
  NH4Cl   +  NaOH   →  NaCl   +  NH3   + H2O 
 
• Ε ΚΕ3 είκαη βάζε θαη αιιάδεη ημ πνώμα ημο δείθηε. 
• ηε θηάιε δεμημονγείηαη οπμπίεζε θαη ημ κενό 

ακεβαίκεη με ηε μμνθή πίδαθα. 
 



 



 ΠΓΖΡΑΙΑ 9μ  
Ε ΟΔΟΚΣΟΗΡΓΙΑ ΣΟΤ 

ΓΘΓΦΑΚΣΑ 
Πανμοζίαζε: 
Βακηαράθε Δέζποηκα (Α1) 
Φιεμεηάθε Βούια (Α3) 

• Σμ Ε2Ο2 δηαζπάηαη 
ζύμθςκα με ηεκ  
ελώζενμε ακηίδναζε:     

 
   2Ε2Ο2(aq) → 2H2O(g) + 

O2(g)  
 

•  Πανμοζία  θαηαιύηε ΗI, 
ε παναπάκς ακηίδναζε 
είκαη πμιύ δςενή. 
 

• Ιε ημ απμννοπακηηθό μη 
παναγόμεκμη οδναημμί, 
θαη θονίςξ ημ μλογόκμ, 
δεμημονγμύκ έκημκμ 
αθνηζμό.  



 



ΠΓΖΡΑΙΑ 10μ  
ΗΑΤΕ   ΤΔΑΣΑΚΘΡΑΗΑ  ΙΓ  

ΗClO3  
 

Πανμοζίαζε: 

Ακηωκόποσιος Πακηειής (Α1) 
 

Σμ π.H2SO4, είκαη ηζπονό αθοδαηηθό θαη αθαηνεί από ηε δάπανε  
κενό.  

                  C12H22O11(s)      →    12 C(s)      +   11 H2O(g) 
 
Ε παναπάκς ακηίδναζε είκαη ηζπονά ελώζενμε, θαη  δηαζπά ημ 

KClO3 
                  KClO3    →   KCl   +   3/2O2 

 
To O2 πμο πανάγεηαη, θαίεη ημκ C πμο πανάγεηαη από ηεκ 

αθοδάηςζε.  
 Έηζη, πανάγεηαη θιόγα θαη μεγάια πμζά ζενμόηεηαξ. 



 


