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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΦΕ-ΝΙΚΑΙΑΣ 
 

«Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω» 
 

 
Σχολείο:…………………………………………………………………… 

 
Φυσική:  Νόμος του απλού εκκρεμούς 

 
• Έννοιες και φυσικά μεγέθη 

Απλό εκκρεμές -  Μήκος εκκρεμούς -  Περίοδος - Πλάτος ταλάντωσης 
• Στόχοι 

1. Να μπορείς να μετράς την περίοδο της ταλάντωσης ενός εκκρεμούς. 
2. Να ανακαλύψεις τη σχέση μεταξύ του μήκους του εκκρεμούς και της περιόδου του. 
3. Να εξάγεις συμπεράσματα μέσα από γραφική παράσταση. 

 
• Θεωρητικό μέρος 
 

Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα (σφαίρα) 
κρεμασμένο από νήμα μήκους L που το άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σ’ ένα 
σταθερό σημείο. Όταν το σώμα ισορροπεί, το νήμα είναι κατακόρυφο. Αν το 
σώμα απομακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας, εκτελεί ταλάντωση ανάμεσα στις 
δύο ακραίες του θέσεις.  

Μήκος εκκρεμούς L είναι η απόσταση από το σημείο στερέωσης μέχρι 
το κέντρο της σφαίρας. 

Περίοδος Τ, της ταλάντωσης θεωρείται ο χρόνος μιας πλήρους 
ταλάντωσης δηλαδή ο χρόνος μετάβασης του σώματος από  μια ακραία θέση 
μέχρι την επιστροφή του σε αυτήν. 

Πλάτος ταλάντωσης Α είναι η απόσταση από τη θέση ισορροπίας μέχρι 
την ακραία θέση. 
 
• Πειραματικό μέρος 

 
1. Επίλεξε  το μήκος του εκκρεμούς να είναι στο ένα μέτρο (L = 1m). 
2. Θέσε το εκκρεμές σε ταλάντωση με τη γωνία απόκλισης του φ να μη ξεπερνά τις 10 μοίρες 
3. Μέτρησε το χρόνο 10 ταλαντώσεων και κατέγραψε το στον παρακάτω πίνακα. 
4. Υπολόγισε την περίοδο Τ με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού (στρογγυλοποίηση στο 2ο δεκαδικό) 

και κατέγραψε το στον παρακάτω πίνακα. 
 

Μήκος εκκρεμούς Χρόνος 10 ταλαντώσεων Περίοδος εκκρεμούς 
L=1m   

  
5. Κάλεσε τον επιβλέποντα καθηγητή για έλεγχο. 

 

6. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία για διαφορετικά μήκη 
εκκρεμούς. 

      * Όλες οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί να γίνουν με ακρίβεια 2ου δεκαδικού. 
      *  Στη τελευταία στήλη να υπολογίσεις το τετράγωνο της περιόδου του εκκρεμούς. 
Μήκος εκκρεμούς 

L(m) 
Χρόνος 10 

ταλαντώσεων  t(sec) Περίοδος Τ (sec) T2 (sec2) 

1,00    
0,90    
0,80    
0,70    
0,60    
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7. Με βάση τα δεδομένα της πρώτης και της τελευταίας στήλης του παραπάνω πίνακα, κάνε τη 

γραφική παράσταση του T2 σε συνάρτηση με το μήκος L του εκκρεμούς, στο σύστημα των 
αξόνων που υπάρχει παρακάτω. 
Η γραφική παράσταση να περνά από την αρχή των αξόνων (0,0).  

 

 
 
8. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε για τη σχέση που συνδέει το μήκος του εκκρεμούς L με το 

τετράγωνο της περιόδου Τ2; 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
9. Αν το μήκος του εκκρεμούς είναι 0,50  m υπολόγισε με την βοήθεια της γραφικής παράστασης τη 

περίοδο του εκκρεμούς.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(Μην σημειώνετε κάτω από αυτή την γραμμή) 
Μήκος εκκρεμούς 10  
Χρόνος 10 αιωρήσεων 10  
Περίοδος – στρογγυλοποίηση 10  

Πειραματική 
διαδικασία     

40 
Η όλη διαδικασία 10  
Λήψη και καταγραφή περιόδων  8  
Τ2 8  
Βαθμονόμηση αξόνων γραφήματος 8  
Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο σύστημα αξόνων 8  

Μετρήσεις 
και 

επεξεργασία  
μετρήσεων    

40 Σχεδίαση πειραματικής ευθείας 8  
Συμπέρασμα 10  Αξιολόγηση Ερώτηση 10  

 ΣΥΝΟΛΟ 100  
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Σχολείο:…………………………………………………………………… 
 

XHΜΕΙΑ 
«ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ» 

 
Εισαγωγή 

Οι δείκτες είναι ουσίες που έχουν την ιδιότητα να αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το pH, συνήθως 
παίρνοντας δύο διαφορετικά χρώματα. Για παράδειγμα ο δείκτης «πράσινο της βρωμοκρεσόλης» είναι 
κίτρινος σε pH μικρότερο ή ίσο με 4 και μπλε σε pH μεγαλύτερο ή ίσο με 6. Οι τιμές pH μεταξύ 4 και 6 
ονομάζονται περιοχή αλλαγής χρώματος και σε αυτή ο δείκτης έχει ενδιάμεσο χρώμα.  

Χρωματικό διάγραμμα 
πράσινου της βρωμοκρεσόλης 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

κίτρινο μπλε
 

 
Πρόβλημα 1 

 
Σας δίνονται οι παρακάτω τρεις δείκτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες: 

• φαινολοφθαλεΐνη 
• μπλε της βρωμοθυμόλης 
• ηλιανθίνη 

 
και κάποια διαλύματα από υλικά καθημερινής χρήσης στα οποία έχουμε μετρήσει το pH και βρίσκονται 
επίσης μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες: 

• καθαριστικό ειδών υγιεινής   με pH = 0 
• χυμός λεμονιού    με pH = 2 
• αναψυκτικό     με pH = 5 
• σαπουνόνερο     με pH = 8 
• καθαριστικό τζαμιών     με pH = 10 
• καθαριστικό αποχετεύσεων   με pH = 14 

 
Σας δίνεται ακόμα μια ζελατίνα η οποία είναι χωρισμένη σε κελιά. Σε κάθε κελί θα αναμιχθούν δύο 
ουσίες για να πραγματοποιηθεί μια δοκιμασία. 
 
Στόχος σας είναι να βρείτε και να καταγράψετε τα χρώματα των δεικτών που σας δόθηκαν σε σχέση με 
το pH. 

 
Διαδικασία  

Βήμα 1ο: Με τη χρήση της αντίστοιχης μικροσύριγγας, αναμίξτε σε κάθε κελί μια σταγόνα από ένα υλικό 
καθημερινής χρήσης με μια σταγόνα από έναν δείκτη, έως ότου πραγματοποιηθούν όλοι οι δυνατοί 
συνδυασμοί (Π.χ. στο πρώτο κελί θα αναμείξετε 1 στγ. του διαλύματος με pH=0 και 1 στγ. 
φαινολοφθαλεΐνης). Πραγματοποιήστε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα 
κελιά που αναφέρονται στο ΑΓΝΩΣΤΟ. 
 
Βήμα 2ο: Σημειώστε το χρώμα των δεικτών στον πίνακα 1 που ακολουθεί.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 pH=0 pH = 2 pH = 5 pH =8 pH = 10 pH = 14 

φαινολοφθαλεΐνη  
 

 
     

μπλε της 
βρωμοθυμόλης       

ηλιανθίνη  
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Βήμα 3ο: Συμπληρώστε τα χρωματικά διαγράμματα των τριών δεικτών που ακολουθούν.  
 

Χρωματικό διάγραμμα 
φαινολοφθαλεΐνης 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Χρωματικό διάγραμμα 
μπλε της βρωμοθυμόλης 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Χρωματικό διάγραμμα 
ηλιανθίνης 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Πρόβλημα 2 
Σας δίνεται ένα ΑΓΝΩΣΤΟ διάλυμα που βρίσκεται μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα, επάνω στον οποίο 
αναγράφεται ένα γράμμα από το Α έως το Δ . Το ΑΓΝΩΣΤΟ περιέχει μια από τις παρακάτω ουσίες: 

• χυμό λεμονιού    με pH = 2 
• αναψυκτικό    με pH = 5 
• σαπουνόνερο    με pH = 8 
• καθαριστικό αποχετεύσεων  με pH = 14 

 
Στόχος σας είναι, χρησιμοποιώντας τους τρεις δείκτες που σας δόθηκαν, να βρείτε ποια ουσία περιέχεται 
στο ΑΓΝΩΣΤΟ. 

Διαδικασία  
Βήμα 1ο: Χρησιμοποιήστε τα κελιά της ζελατίνας που αναφέρονται στο ΑΓΝΩΣΤΟ για να αναμίξετε μια 
σταγόνα του με μια σταγόνα από έναν δείκτη. Πραγματοποιήστε όλους τους συνδυασμούς. 
 
Βήμα 2ο: Σημειώστε το γράμμα που αναγράφεται στο ΑΓΝΩΣΤΟ και καταγράψτε το χρώμα που πήρε 
κάθε δείκτης, στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 ΑΓΝΩΣΤΟ (Γράμμα ………) 

φαινολοφθαλεΐνη  
μπλε της βρωμοθυμόλης  

ηλιανθίνη  
 
Βήμα 3ο: Βρείτε ποια είναι η άγνωστη ουσία (σημειώστε με Χ το αντίστοιχο κουτάκι). 

χυμός λεμονιού    

αναψυκτικό     

σαπουνόνερο     

καθαριστικό αποχετεύσεων    
 

(Μην σημειώνετε κάτω από αυτή την γραμμή) 
 
Βαθμός Μέγιστο 

Πίνακας 1              54 (18x3) 
Πίνακας 2              9   (3x3) 

Περιοχή pH              30  (3x10) 
Ταυτοποίηση αγνώστου  7 

ΣΥΝΟΛΟ  100 
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Σχολείο:…………………………………………………………………… 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Μικροοργανισμοί και φυτά 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 1 
Παρατηρούμε στο μικροσκόπιο και αναγνωρίζουμε μικροοργανισμούς 
 
Σε αυτή την άσκηση θα παρατηρήσετε και θα προσδιορίσετε 3 μεγάλες κατηγορίες μικροοργανισμών, 
δηλαδή μονοκύτταρων οργανισμών. Θα δείτε πρωτόζωα, μύκητες και βακτήρια (κυανοβακτήρια). 
 
Πως θα εργαστούμε 
Βήμα 1 Βάλτε στη σειρά τα πλακάκια με την ένδειξη Α, Β και Γ και περιμένετε να σας τοποθετήσουν 

από μια σταγόνα που περιέχει και από μια κατηγορία μικροοργανισμών. 
 

Βήμα 2  Καλύψτε προσεκτικά το κάθε παρασκεύασμα με μία καλυπτρίδα. 
 

Βήμα 3 Παρατηρήστε προσεκτικά στο μικροσκόπιο το παρασκεύασμα Α και στις 3 μεγεθύνσεις δηλαδή 
στην 10Χ4 (φακός με κόκκινη ρίγα), 10Χ10 (φακός με κίτρινη ρίγα) και 10Χ40 (φακός με 
γαλάζια ρίγα). Όταν έχετε πετύχει μια καλή εικόνα φωνάξτε ένα από τους επιβλέποντες να την 
δει. 

Βήμα 4 Παρατηρήστε το παρασκεύασμα Β στις δύο πρώτες μεγεθύνσεις 10Χ4 και 10Χ10. Φωνάξτε ένα 
από τους επιβλέποντες να δει. την εικόνα σας  

 

Βήμα 5  Παρατηρήστε το παρασκεύασμα Γ και στις 3 μεγεθύνσεις 10Χ4 , 10Χ10 και 10Χ40. Φωνάξτε 
ένα από τους επιβλέποντες να δει. την εικόνα σας 

 

Βήμα 6  Συμβουλευτείτε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και με βάση αυτά που είδατε στο μικροσκόπιο και τις 
πληροφορίες του πίνακα αναγνωρίστε  τους μικροοργανισμούς και συμπληρώστε το παρακάτω  

 

Το παρασκεύασμα Α είναι ………………………………γιατί  ……………..…………………………… 

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

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

 

 

Το παρασκεύασμα Β είναι ………………………………γιατί  ……………..…………………………… 

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

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

 

 

Το παρασκεύασμα Γ είναι ………………………………γιατί  ……………..…………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΑΣΚΗΣΗ 2 
Τομή βλαστού και αναγνώριση φυτού 
 
Στην άσκηση αυτή θα παρατηρήσουμε στο μικροσκόπιο μια τομή από βλαστό ενός φυτού και θα 
αναγνωρίσουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει 
 
Πως θα εργαστούμε 
Βήμα 1 Βάλτε στο πλακάκι 1 το κομματάκι από τον βλαστό που σας δόθηκε. Πάρτε το μαχαιράκι από 

τα εργαλεία του μικροσκοπίου και με προσοχή κόψτε τον βλαστό σε όσο πιο λεπτές φέτες 
μπορείτε. Κόψτε αρκετές τομές (φέτες). Προσοχή στην χρήση του μαχαιριού  

 

Βήμα 2 Επιλέξτε τις πιο λεπτές τομές που έχετε κάνει (1-3 τομές), βάλτε μια σταγόνα νερό και καλύψτε 
τις με την καλυπτρίδα 

 

Βήμα 3 Παρατηρήστε την τομή στο μικροσκόπιο στην μικρή μεγέθυνση  10Χ4  και στη συνέχεια 
φωνάξτε ένα από τους επιβλέποντες να την δει. 

 

Βήμα 4 Σχεδιάστε στο παρακάτω πλαίσιο αυτό που βλέπετε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Βήμα 5 Συμβουλευτείτε τον ΠΙΝΑΚΑ 2 και προσδιορίστε την κατηγορία στην οποία ανήκει το φυτό 

(μονοκοτυλήδονο ή dicotyledon) 
 
Ο Βλαστός ανήκει σε φυτό ………………………………γιατί …………………………………………. 

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

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

 
 
 

(Μην σημειώνετε κάτω από αυτή την γραμμή) 
 

 Μονάδες  Βαθμός 
Μικροσκόπηση των παρασκευασμάτων Α, Β, Γ 30  (3Χ10)  
Ταυτοποίηση των Α, Β, Γ και αιτιολόγηση 30  (3Χ10)  
Ποιότητα τομής βλαστού 15  
Σχεδίαση βλαστού  10  
Ταυτοποίηση του φυτού και αιτιολόγηση 15  
ΣΥΝΟΛΟ 100  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κατηγορίες μικροοργανισμών 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί 
οργανισμοί. Πολλά έχουν την ικανότητα κίνησης που γίνεται με 
διάφορους τρόπους, όπως μαστίγια βλεφαρίδες, ή ψευδοπόδια 
Τρέφονται με άλλους οργανισμούς ή υπολείμματα φυτών και ζώων.  
Τα Βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα είναι η πιο εύκολα αναγνωρίσιμη 
ομάδα. Είναι εμφανή και μεγάλα κύτταρα με μέγεθος περίπου 50 
μικρόμετρα έως 4 χιλιοστά σε μέγεθος. Χαρακτηριστικό τους είναι τα 
εκατοντάδες «κρόσσια» δηλαδή βλεφαρίδες, που καλύπτουν το σώμα 
τους και με την συντονισμένη κίνησή τους, σπρώχνουν το νερό.  
Τα πρωτόζωα που θα παρατηρήσετε είναι μεγάλα άχρωμα κύτταρα 
που διακρίνονται εύκολα και στην μεγέθυνση 10Χ4. Κινούνται πολύ 
γρήγορα, χάρις στις πολυάριθμες βλεφαρίδες που καλύπτουν 
εξωτερικά το κύτταρο. Οι βλεφαρίδες διακρίνονται σε μεγαλύτερες 
μεγεθύνσεις όπως 10Χ40. 

ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ  Οι ζυμομύκητες αποτελούν μια ομάδα που 
ανήκουν στο βασίλειο των Μυκήτων. Είναι μονοκύτταροι 
ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί, που αποτελούνται από σφαιρικά 
ή οβάλ κύτταρα διαμέτρου 3-15 µm. Είναι αναερόβιοι 
οργανισμοί, μπορούν δηλαδή να ζήσουν και χωρίς Ο2 και 
ετερότροφοι. Αναπαράγονται με εκβλάστηση (βλέπε εικόνα) 
δηλαδή στο αρχικό κύτταρο δημιουργείται ένα μικρό εξόγκωμα 
που σιγά – σιγά μεγαλώνει και αποτελεί ένα καινούργιο κύτταρο. 
Γενικά δεν κινούνται και δεν διαθέτουν όργανα κίνησης.  
Οι ζυμομύκητες χρησιμοποιούνται ως μαγιά στην αρτοποιία, 
όπως ο Sacharomyces cerevisae, ο οποίος, κατά την αναπνοή 
του, παράγει CO2 που φουσκώνει το ψωμί. 
Οι ζυμομύκητες που θα παρατηρήσετε είναι σφαιρικά άχρωμα 
κύτταρα και ορισμένα δημιουργούν εκβλάστηση. 
 
ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ Τα κυανοβακτήρια (ή κυανοφύκη) είναι 
μικροσκοπικοί προκαρυωτικοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που 
φωσυνθέτουν. Διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα. Το χρώμα τους 
(στη φυσική τους μορφή), είναι κυανοπράσινο, λόγω της 
χρωστικής φυκοκυανίνης, που διαθέτουν. Τα κυανοβακτήρια 
είναι αρκετά μικρά, οπότε διακρίνονται με σαφήνεια στην 
μεγέθυνση 10Χ40  
Το είδος που θα παρατηρήσετε, έχει σφαιρικό ή οβάλ σχήμα και 
χρώμα πρασινωπό. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Τομή βλαστού 

 

Μονοκοτυλήδονο φυτό   Δικοτυλήδονο φυτό 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. 

 
Οι φακοί και οι μεγεθύνσεις 
-Ο φακός στο επάνω μέρος που πλησιάζουμε το μάτι μας λέγεται προσοφθάλμιος και μεγεθύνει τα 
αντικείμενα 10 φορές (συμβολίζεται 10Χ) 
Οι 4 φακοί που τοποθετούνται πάνω από το παρασκεύασμα λέγονται αντικειμενικοί  
‐ ο φακός με την κόκκινη γραμμή μεγεθύνει 4 φορές (4Χ) , 
‐ ο φακός με την κίτρινη γραμμή μεγεθύνει 10 φορές (10Χ) 
‐ ο φακός με την γαλάζια γραμμή μεγεθύνει 40 φορές (40Χ)  
Ο φακός με την λευκή γραμμή μεγεθύνει 100 φορές αλλά δεν τον χρησιμοποιούμε στην εργασία μας. 
Η συνολική μεγέθυνση του αντικειμένου που βλέπουμε προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε την 
μεγέθυνση του προσοφθάλμιου με την μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού που έχουμε τοποθετήσαμε 
πχ αν έχουμε τοποθετήσει τον αντικειμενικό 10Χ τότε η συνολική μεγέθυνση είναι: 
 10 φορές (προσοφθάλμιος) Χ 10 φορές (αντικειμενικός) = 100 φορές.    
   
Αξεσουάρ μικροσκοπίου 
Μαζί με το μικροσκόπιο υπάρχει ένα χάρτινο κουτί που έχει μέσα τα όργανα που είναι απαραίτητα 
στην μικροσκόπηση. Συγκεκριμένα έχει 
‐ Χάρτινα κουτιά με παραλληλόγραμμα γυαλάκια που λέγονται αντικειμενοφόρες πλάκες  
‐ Πλαστικά διαφανή κουτάκια με πολύ λεπτά τετράγωνα γυαλάκια που λέγονται καλυπτρίδες 
‐ Ένα μαύρο πλαστικό κουτί που έχει 1 κοπίδι, 1-2 ανατομικές βελόνες, 1 λαβίδα, 1 ψαλιδάκι και ένα 
πλαστικό σταγονόμετρο 
Προσοχή στην χρήση του κοπιδιού, να μην κοπείτε  
 
Ετοιμασία μικροσκοπικού παρασκευάσματος 
Για να ετοιμάσουμε ένα νωπό μικροσκοπικό παρασκεύασμα (από φρέσκο υλικό) παίρνουμε μία 
αντικειμενοφόρο πλάκα και τοποθετούμε μια πολύ μικρή ποσότητα από το υλικό μας. Προσθέτουμε 1-
2 σταγόνες νερό. Παίρνουμε μια βελόνα  και ανακατεύουμε το υλικό μας να απλωθεί και να αραιώσει 
πολύ (σχεδόν να μην το διακρίνουμε). Στη συνέχεια παίρνουμε μια καλυπτρίδα, ακουμπάμε την μία 
άκρη της στην άκρη του υλικού μας και πολύ προσεκτικά την κατεβάζουμε , στηρίζοντάς την με την 
ανατομική βελόνα,  μέχρι να καλύψει το υλικό. Κατά την διαδικασία αυτή δεν πρέπει να εγκλωβιστούν 
φυσαλίδες αέρα μέσα στο υλικό μας. Αν διαπιστώσουμε, κατά την μικροσκόπηση, ότι βλέπουμε  
πολλούς  κενούς κύκλους με μαύρο περίγραμμα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε φυσαλίδες αέρα και πρέπει 
να ετοιμάσουμε άλλο παρασκεύασμα. Αν το νερό ξεχειλίζει από την καλυπτρίδα, το σκουπίζουμε 
προσεκτικά με χαρτί κουζίνας 
Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο πλάκα στην τράπεζα του μικροσκοπίου, στερεώνοντάς την με τα 
γαντζάκια.  
 
Παρατήρηση παρασκευάσματος 
Ανοίγουμε το φως και το ρυθμίζουμε σε μια μεσαία φωτεινότητα. Κατεβάζουμε την τράπεζα με τον 
μεγάλο κοχλία μέχρι να σταματήσει (προσοχή δεν πιέζουμε). Τοποθετούμε τον φακό της μικρότερης 
μεγέθυνσης (ο φακός «κουμπώνει»)  Στη συνέχεια βάζουμε το μάτι μας στον προσοφθάλμιο φακό και 
με αργές κινήσεις ανεβάζουμε την τράπεζα, κινώντας τον μεγάλο κοχλία, μέχρι να δούμε καθαρά το 
αντικείμενο (εστίαση) Για να το δούμε καθαρότερα ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε με προσεκτικές 
κινήσεις τον μικρότερο κοχλία. Για μεγαλύτερη μεγέθυνση, τοποθετούμε διαδοχικά τους φακούς 10Χ 
και 40Χ και εστιάζουμε αυξάνοντας σταδιακά τον φωτισμό.  
Συμβουλή: Για να εξασκηθείτε στη μικροσκόπηση, κόψτε ένα πολύ μικρό χαρτάκι περίπου 1 cm2 , 
γράψτε το γράμμα ε, βρέξτε το με νερό, «κολλήστε» το στη αντικειμενοφόρο και παρατηρήστε το στις 
διάφορες μεγεθύνσεις. 
 
Για οποιαδήποτε απορία ρωτήστε τους επιβλέποντες  


