
Εργαστηριακές δραστηριότητες  Β’ Λυκείου (Γενικής)
Α. Εργαστήριο

Οδηγός

• Γραφικές παραστάσεις (από εργ. οδηγο Α’) και από ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων

• Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και ωμικό κατα-
ναλωτή (εκτός του κινητήρα)

• Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (εκτός
της κρυσταλλοδιόδου)

• Παρατήρηση συνεχών- γραμμικών φασμάτων

Εκτός οδηγού

• Κανόνες Kirchoff   (ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων), 

• Μελέτη κυκλώματος   (video + Φ.Ε. 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου) 

• Χαρακτηριστική πηγής: Video + Φ.Ε. ΕΚΦΕ Δράμας, Φ.Ε. από ΕΚΦΕ Κέρκυρας, 

• μπαταρία    (Φ.Ε. ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

• Φασματοσκοπία   (Φωτόδεντρο)

Β. Προσομοιώσεις, ψηφιακά

• Στατικός ηλεκτρισμός:  Μπαλόνια,  Coulomb,  ηλεκτρικό πεδίο  (Phet)  δυναμικές γραμμές,
ένταση/δυναμικό (Seilias), δύναμη – αποσταση διάγραμμα (φωτόδεντρο/geogebra) video
κεραυνού (φωτόδεντρο).

Πυκνωτής- Χωρητικότητα , ηλεκτροσκόπιο (φωτόδεντρο/geogebra)

• Δυναμικός Ηλεκτρισμός: αναπαράσταση κυκλώματος, N. Ohm,(Phet) εικονικό εργαστήριο,
N.Joule  οικιακή ηλ. Εγκατάσταση, συνδεσμολογία παράλληλη, σειρα , ένταση ηλ. Ρεύμα-
τος (φωτόδεντρο)

• Φως:  Κύματα ,  διάθλαση,  μόρια και φως (Phet) Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Ανάλυση του
Φωτός , Δημιουργία του ουράνιου τόξου (φωτόδεντρο)

• Άτομο: Rutherford (Phet), Bohr (seilias) 

 

https://ekfe-ampel.att.sch.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1.pdf
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=63
../../../../../../../ekfe/Desktop/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%92'%20%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1,%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82%20,%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF%CF%85
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecules-and-light/latest/molecules-and-light_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_el.html
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1682
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1623
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1599
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1694
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/1698
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10486?locale=el
https://phet.colorado.edu/el/simulation/ohms-law
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10486?locale=el
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1597
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/225
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/225
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/225
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6024
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=63
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=63
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_el.html
https://phet.colorado.edu/el/simulations/balloons-and-static-electricity
http://photodentro.edu.gr/ugc/retrieve/5012/spectroscopy1.pdf
http://dide.ker.sch.gr/ekfe/epiloges/7_test_filla_ergas/battery.pdf
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/1698
https://www.youtube.com/watch?v=TvtGe0nI4Bg&ab_channel=PanagiotisPazoulis
https://www.youtube.com/watch?v=8QYbU5OXdoA&ab_channel=2%CE%BF%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%95%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://ekfe-ampel.att.sch.gr/?p=915


Εργαστηριακές δραστηριότητες  Β’ Λυκείου (κατεύθυνσης)
Α. Εργαστήριο

Οδηγός

• Γραφικές παραστάσεις (από εργ. οδηγο Α’) και από ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων

• Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη (8-εργαστηριακός οδηγός Α΄ Λυκείου): 

Video (καρδίτσα), ΦΕ (αμπελόκηποι) ΦΕ (Χίος), ΦΕ (θεσπρωτία)

• Γνωριμία με τον παλμογράφο (6-εργ.οδηγός Β’Κατεύθυνσης), video (Καρδίτσα)

Εκτός οδηγού

• Οριζόντια βολή με tracker (ΕΚΦΕ Ηλιούπολης)

• video – ισόθερμης (καρδίτσα)

Β. Προσομοιώσεις, ψηφιακά

• Βολή: κανόνι (Phet), video , φωτόδεντρο

• Ομαλή κυκλική: φωτόδεντρο , ακτίνιο

• Ορμή – κρούση: κρούση, ΑΔΟ videoεκκρεμές, videoελαστικής(αεροδιάδρομος), videoπλα-
στικής (αεροδιάδρομος) Φωτόδεντρο

• Βαρύτητα:  Εργαστήριο  Βαρύτητας (Phet),  βαρυτικό  πεδίο  της  Γης,  Παγκόσμια  έλξη-
Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις (φωτόδεντρο)

• Ηλεκτρικό πεδίο: πεδία-φορτία (Phet, ίδια με γενικής), κίνηση σε ομογενές ηλ. Πεδίο (φω-
τόδεντρο) 

• Θερμοδυναμική-Νόμοι: 

ΣΕΠ (εγκατάσταση, από φωτόδεντρο), Τ-V, P-T P-V (φωτόδεντρο/concord)

1ος  Θερμοδυναμικός (Φωτόδεντρο/Geogebra)  ,  Ισόθερμη ,  Ισόχωρη,  αδιαβατικη,
διάγραμμα P-V

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11315
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10805
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10809
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10803
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11314
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10401
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10404
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10405
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/307
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/6014
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10482
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10482
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10807
https://phet.colorado.edu/el/simulation/gravity-force-lab-basics
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/418
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/417
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/419
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6026
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6023
https://en.wikipedia.org/wiki/Radian#/media/File:Circle_radians.gif
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5996
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10802
https://www.youtube.com/watch?v=zMF4CD7i3hg&t=35s&ab_channel=HarvardNaturalSciencesLectureDemonstrations
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_el.html
http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/?p=658
https://www.youtube.com/watch?v=PJl3lRkUJvw&ab_channel=SerafimMpitsios
http://ekfe.thesp.sch.gr/autosch/joomla15/images/experiments/expb1.pdf
http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/wp-content/uploads/2018/11/H-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82.pdf
https://ekfe-ampel.att.sch.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%91%CE%94%CE%9F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ae6NnVwqPAw&ab_channel=SerafimMpitsios
https://ekfe-ampel.att.sch.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1.pdf
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