
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΙΚΑΙΑΣ 

 1

3ος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΦΕ-ΝΙΚΑΙΑΣ -2013 

 

«Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω» 
 

Σχολείο: ……………………………………………………………………… 
 
 

Φυσική: Υπολογισμός πυκνότητας στερεού σώματος 
 
• Έννοιες και φυσικά μεγέθη 
Όγκος – Μάζα – Βάρος - Πυκνότητα  
• Στόχοι 
1. Να αποκτήσετε την ικανότητα να μετράτε: 
 α. ∆ιαστάσεις αντικειμένων. 
 β. Τη μάζα ενός στερεού σώματος χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ζυγό. 
 γ. Τον όγκο ενός στερεού σώματος. 
2. Να υπολογίζετε την πυκνότητα ενός σώματος μέσα από γραφική παράσταση. 
3. Να εξάγετε συμπεράσματα μέσα από γραφική παράσταση. 
 
• Θεωρητικό μέρος  
 Η μέτρηση της μάζας ενός σώματος γίνεται με ένα ζυγό που είναι βαθμονομημένος σε 
μονάδες μάζας (συνήθως σε Kg ή g). 
 Αν ζυγίσουμε ίσους όγκους διαφορετικών σωμάτων, θα δούμε ότι έχουν διαφορετικές 
μάζες. Για παράδειγμα, 1cm3 (1mL) χαλκού ζυγίζει 3,9g, ενώ 1cm3 (1 ml) αλουμινίου ζυγίζει 
2,7g. Από το γεγονός αυτό προκύπτει η έννοια της πυκνότητας η οποία εκφράζει τη μάζα που 
έχει μια μονάδα όγκου του σώματος (1 cm3 ή 1 m3). Για να την υπολογίσουμε, 

χρησιμοποιούμε τη σχέση:    m
V

ρ =  

όπου m παριστάνει τη μάζα του σώματος και V τον όγκο του. Οι μονάδες πυκνότητας που 

χρησιμοποιούνται συνήθως είναι το 3
Kg
m

 , το 3

g
cm

 ή  g
mL

και το 3
mg
cm

 ή mg
mL

 

 
• Πειραματικό μέρος 
 

Απαιτούμενα όργανα: Ηλεκτρονικός ζυγός, 
ογκομετρικός κύλινδρος, χάρακας. 
 

Πειραματική διαδικασία: 
1. Πάνω στο πάγκο εργασίας υπάρχουν 4 
κομμάτια πλαστελίνης, διαφορετικών μαζών. 
Ζυγίστε το καθένα από αυτά και γράψτε τη μάζα 
τους στον πίνακα I. Η καταγραφή να γίνει από 
την μικρότερη προς τη μεγαλύτερη μάζα (αύξουσα σειρά) με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού. 
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Πίνακας I 
Μάζα Α  (g) Μάζα Β  (g) Μάζα Γ  (g) Μάζα ∆  (g) 

    
 

2. Ρίξτε μια ποσότητα νερού μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο (περίπου 50 mL) και 
συμπληρώστε την ένδειξη Vαρχ  

Vαρχ =              mL   
 

3. Βυθίστε μέσα στο νερό το Α κομμάτι πλαστελίνης και σημειώστε την ένδειξη του 
ογκομετρικού κυλίνδρου Vτελ  στη κατάλληλη θέση του πίνακα II. 
 

4. Συνεχίστε, βυθίζοντας διαδοχικά στο νερό τα κομμάτια Β, Γ, ∆ σημειώνοντας κάθε φορά 
την ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου Vτελ στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα II. 
 

5. Συμπληρώστε την τελευταία στήλη του πίνακα II, υπολογίζοντας τον όγκο της πλαστελίνης. 
 

Πίνακας II 

Κομμάτια πλαστελίνης Μάζα πλαστελίνης 
m    (g) 

Ένδειξη ογκομετρικού 
κυλίνδρου Vτελ   (mL) 

Όγκος πλαστελίνης 
V= Vτελ-Vαρχ  (mL) 

Α    
Α+Β    

Α+Β+Γ    
Α+Β+Γ+∆    

 

6. Τοποθετήστε τα πειραματικά σημεία μάζας – όγκου πλαστελίνης ( m=f(V) ) στο παρακάτω 
σύστημα ορθογωνίων αξόνων, αφού πρώτα βαθμονομήσετε κατάλληλα τους άξονες. Σχεδιάστε 
την καλύτερη δυνατή ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 
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7. Από την κλίση της ευθείας υπολογίστε την πυκνότητα της πλαστελίνης σε g/cm3. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Πυκνότητα πλαστελίνης  ρπλαστ = 

8. Ποιο υλικό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα το νερό ή η πλαστελίνη; Εξηγήστε  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Στον πάγκο εργασίας σας βρίσκεται ένα κουτί. Χρησιμοποιώντας ότι χρειάζεστε από τα 

όργανα που διαθέτετε και γνωρίζοντας ότι η πυκνότητα του αέρα στη θερμοκρασία του 

εργαστηρίου είναι ραέρα =1,29 mg/cm3, υπολογίστε την μάζα του αέρα που υπάρχει στο κουτί. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Μάζα αέρα   mαέρα = 
 

 
 
 
 

 
 (Μη σημειώνετε κάτω από αυτή τη γραμμή) 

 
Αξιολόγηση 

 

Πειραματική διαδικασία  20  
Λήψη και καταγραφή των μετρήσεων (πίνακες Ι και ΙΙ) 10  
Κλίμακες και βαθμονόμηση αξόνων 10  
Τοποθέτηση πειραματικών σημείων 10  
Σχεδίαση πειραματικής ευθείας 10  
Υπολογισμός κλίσης , πυκνότητας 10  
Απάντηση ερώτησης 8 10  
Απάντηση ερώτησης 9 20  

Σύνολο          100  


