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ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΗ  

Τάξη: Β΄ Γπκλαζίνπ - Ενότητα: «Ππθλόηεηα» 

 
1)  ΚΟΠΟΙ - ΣΟΥΟΙ 
 

    1α) θνπόο: Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηεο ππθλόηεηαο θαη λα γλσξίζνπλ 

εθαξκνγέο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
 

    1β) ηόρνη: 

         Οη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο λα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να αλαγλωξίδνπλ όηη ην πειίθν m/V είλαη ραξαθηεξηζηηθό κέγεζνο γηα θάζε πιηθό, 

αλεμάξηεην από ηε κάδα (m) ή ηνλ όγθν (V) ηνπ πιηθνύ.  

2. Να δηαηππώλνπλ ηνλ νξηζκό ηεο ππθλόηεηαο (ξ) ελόο πιηθνύ, λα γξάθνπλ ηνλ ηύπν θαη 

ηηο κνλάδεο ηεο, θαη λα ππνινγίδνπλ έλα από ηα κεγέζε m, V, ξ, αλ δίλνληαη ηα άιια δύν. 

3. Να πξνζδηνξίδνπλ πεηξακαηηθά ηελ ππθλόηεηα ελόο ζηεξενύ ή πγξνύ ζώκαηνο, κε ηε 

βνήζεηα δπγνύ θαη νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ.  

4. Να εθαξκόδνπλ ηελ ππθλόηεηα ζε θαηλόκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (π.ρ. Γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο θαζαξόηεηαο ή ηελ ηαπηνπνίεζε ελόο πιηθνύ). 
 

 

2) ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΜΔΑ & ΤΛΙΚΑ 
  

 Γύν θύβνη αινπκηλίνπ θαη ζηδήξνπ όγθνπ 1cm
3
, έλαο θύβνο αινπκηλίνπ όγθνπ 8 cm

3
, 

δύν θύιηλδξνη αινπκηλίνπ θαη ζηδήξνπ κάδαο 50 g, έλαο θύιηλδξνο αινπκηλίνπ κάδαο 20 g, 

έλα «άγλσζην» κέηαιιν αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο θαη λεξό. 

 Ζιεθηξνληθή δπγαξηά. 

 Oγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 20 mL ή/θαη 100 mL. 

 

3) ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ – ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ & ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
  

   3.1. ΑΝΟΙΓΜΑ-ΔΙΑΓΩΓΗ (6-8 min) 
    

1) Γίλεηαη αλάθιεζε ησλ γλσζηηθώλ πξναπαηηήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

νηθνδνκεζεί ε λέα γλώζε από ηνπο καζεηέο (κάδα, όγθνο, ρξήζε ειεθηξνληθνύ δπγνύ 

θαη νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ). 

2) Δλεκεξώλνληαη νη καζεηέο γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο (ηη ζα είλαη ζε ζέζε 

λα «θάλνπλ» νη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο – πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα 

απηώλ ησλ γλώζεσλ) θαη γξάθεηαη ζην πίλαθα έλα ζπλνπηηθό δηάγξακκα ξνήο ηνπ 

καζήκαηνο (γηα λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα δηεμαρζεί ε δηδαζθαιία). 

3) Γίλεηαη δηέγεξζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ σο εμήο: 

Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ, ζην θύιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη 

δηαλεκεζεί, ζηα επόκελα εξσηήκαηα
1
: 

 Πνην είλαη πην βαξύ, 1 kg ζίδεξνο ή 1 kg βακβάθη; …………………… 

 Πνην είλαη πην βαξύ, ην μύιν ή ν ζίδεξνο; …………………………… 

 Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε αλ θάπνην «ρξπζό» θόζκεκα είλαη λνζεπκέλν; 

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

                                                 
1
 Δλδεηθηηθέο ελαιιαθηηθέο ηδέεο – παξαλνήζεηο ησλ καζεηώλ: 

 Ζ ππθλόηεηα δείρλεη πόζν βαξύ είλαη έλα πιηθό 

 Ζ ππθλόηεηα ελόο πιηθνύ εμαξηάηαη από ηνλ όγθν ηνπ 

 Αλ απμεζεί ε κάδα ελόο πιηθνύ, ηόηε απμάλεηαη θαη ε ππθλόηεηά ηνπ. 
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3.2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
2
 (25 min) 

 

  Αξρηθά δίλεηαη ζηνπο καζεηέο θύιιν εξγαζίαο. Σηε ζπλέρεηα, γίλνληαη δύν πεηξάκαηα 

επίδεημεο θαη δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ ηηο κεηξήζεηο θαη λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα. 
 

  1
ν
 πείξακα: Εεηείηαη από έλα καζεηή λα δπγίζεη:  

1α) έλα θύβν αινπκηλίνπ όγθνπ 1 cm
3
  (1 cm

3
 = 1 mL) 

1β) έλα θύβν αινπκηλίνπ όγθνπ 8 cm
3
 

1γ) έλα θύβν ζηδήξνπ όγθνπ 1 cm
3 
 

1δ) 20 cm
3 

λεξνύ 
 

   Οη ππόινηπνη καζεηέο γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα 1 (ζην θύιιν εξγαζίαο) ηηο ελδείμεηο ηεο δπγαξηάο. 
 

  2
ν
 πείξακα: Εεηείηαη από άιιν καζεηή λα πξνζδηνξίζεη ηνλ όγθν: 

         2α) ελόο αινπκηλέληνπ θπιίλδξνπ κάδαο 20 g        

         2β) ελόο αινπκηλέληνπ θπιίλδξνπ κάδαο 50 g 

         2γ) ελόο ζηδεξέληνπ θπιίλδξνπ κάδαο 50 g 

         2δ) 50 g λεξνύ. 
 

 

   Οη ππόινηπνη καζεηέο γξάθνπλ ζηνλ πίλαθα 1 (ζην θύιιν εξγαζίαο) ηηο ηηκέο ησλ όγθωλ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

 m (g) V (cm
3
) m/V (g/cm

3
) 

 

-Αινπκηλέληνο θύβνο  1 cm
3
  

-Αινπκηλέληνο θύβνο   8 cm
3
  

-Αινπκηλέληνο θύιηλδξνο 20 g   

-Αινπκηλέληνο θύιηλδξνο 50 g   

-Σηδεξέληνο θύβνο  1 cm
3
  

-Σηδεξέληνο θύιηλδξνο 50 g   

-Νεξό   20 cm
3
  

-Νεξό  50 g   
 

 Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα 1. 

 Τη παξαηεξείηε γηα ην πειίθν m/V: 

   α) Γηα ηα αινπκηλέληα πιηθά …………………………………… 

   β) Γηα ηα ζηδεξέληα πιηθά ……………………………………… 

   γ) Γηα ην λεξό………………………………………………….. 
 

   πκπεξάζκαηα:  

   1) Τν πειίθν m/V εμαξηάηαη:  

    α) από ηε κάδα ηνπ πιηθνύ; ……………. (λαη - όρη),  

    β) από ηνλ όγθν ηνπ πιηθνύ; ……………(λαη - όρη). 

    γ) από ην πιηθό; …………….(λαη - όρη). 
  
 

   2) Τν πειίθν m/V γηα:  

 ην αινπκίλην, έρεη ηελ ηηκή………. 

 ηνλ ζίδεξν, έρεη ηελ ηηκή…………. 

 ην λεξό, έρεη ηελ ηηκή………. 

                                                 
2
 Ζ θύξηα μέθοδορ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηή ηε δηδαζθαιία είλαη ε θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε κε πείξακα 

επίδεημεο θαη θύιιν εξγαζίαο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη από νκάδεο καζεηώλ ζην εξγαζηήξην (κε ην 

ίδην θύιιν εξγαζίαο). 
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    Άξα, ην πειίθν m/V γηα νξηζκέλν πιηθό, ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, είλαη …………………. 
 

    Αλαθέξνπκε ζηνπο καζεηέο όηη, ην πειίθν m/V γηα θάζε πιηθό, νλνκάδεηαη ππθλόηεηα θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε π. 

ξ= m/V 
 

Σηε ζπλέρεηα δεηείηαη από ηνπο καζεηέο, 

α) λα δηαηππώζνπλ ηνλ νξηζκό ηεο ππθλόηεηαο ελόο πιηθνύ: …………………………………. 

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

β) λα γξάςνπλ ηη δείρλεη ε ππθλόηεηα ελόο πιηθνύ: …………………………………………… 

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

γ) λα γξάςνπλ κνλάδεο ηεο ππθλόηεηαο: ………………………………………………………. 
 

δ) λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ επόκελν πίλαθα (2): 
 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Τιηθό  
 

Ππθλόηεηα (ξ) 

Αινπκίλην (Al)  

Σίδεξνο (Fe)  

Νεξό (H2O)  

 
  
Δθαξκνγή: Έλαο θνζκεκαηνπώιεο πνύιεζε έλα «νιόρξπζν» θόζκεκα ζε κηα θπξία. Ζ θπξία 

γηα λα βεβαησζεί γηα ηε γλεζηόηεηα ηνπ θνζκήκαηνο, έθαλε ηα εμήο:  

α) δύγηζε ην θόζκεκα θαη βξήθε όηη έρεη κάδα 101,4 g.  

β) βύζηζε ην θόζκεκα ζε  νγθνκεηξηθό θύιηλδξν κε λεξό όγθνπ 60 mL θαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ 

αλέβεθε ζηα 66,5 mL  

Τν θόζκεκα ήηαλ ηειηθά νιόρξπζν; (Γίλεηαη όηη: ππθλόηεηα ρξπζνύ = 19,3 g/mL). 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… (ζηόρνη 2, 3, 4) 

   
3.3. ΚΛΔΙΙΜΟ (5 min) 
 

1) Γίλεηαη ελίζρπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο λέαο γλώζεο, κε αλαθεθαιαίσζε - επηζήκαλζε ησλ 

θπξηόηεξσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο.  

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

2) Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ, ζην ζπίηη ηνπο, ηελ άζθεζε-δξαζηεξηόηεηα 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο. 

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

 

 Πεγέο – Βηβιηνγξαθία: ……………………………………………………………………… 
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3.4. ΣΔΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ (6-8min) 

 

1. Έλα κέηαιιν ππθλόηεηαο ξ θόβεηαη ζε δύν ίζα θνκκάηηα. Ζ ππθλόηεηα ηνπ θάζε θνκκαηηνύ 

είλαη: 

α) ξ/2 

β) ξ 

γ) 1,5ξ 

δ) 2ξ 
                                              (ζηόρνο 1)  

 

2. Να ππνινγίζεηε: 

    α) Τνλ όγθν (cm
3
) πνπ έρεη έλα δηακάληη 42 θαξαηίσλ (1θαξάηη = 0,2  g,  πδηακαληηνύ = 3,5 g/cm

3
) 

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

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

    β) Τε κάδα (kg) πνπ έρεη ν αέξαο ελόο δσκαηίνπ δηαζηάζεσλ 5m x 6m x 3m (παέξα=1,2 g/cm
3
) 

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

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

                                                                                                                                                      (ζηόρνο 2) 

 

3. Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο (Σ) θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο (Λ); 
      

α Αλ δηπιαζηάζνπκε ηε κάδα ελόο πιηθνύ, ε ππθλόηεηά ηνπ ζα  δηπιαζηαζηεί  
 

β Ο ζίδεξνο είλαη βαξύηεξνο από ην μύιν  
 

γ Σώκαηα από ίδην πιηθό έρνπλ ηελ ίδηα ππθλόηεηα αλεμάξηεηα από ηνλ όγθν ηνπο  
 

δ Ζ ππθλόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμνπκε αλ είλαη λνζεπκέλν 

έλα ρξπζό λόκηζκα 

 

ε Γύν δηαθνξεηηθά πιηθά κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ππθλόηεηα, ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο 
 

 

         

                                                                                                                                      (ζηόρνη 1, 4) 
      
4. Να ζρεδηάζεηε-πεξηγξάςεηε πείξακα κε ην νπνίν ζα πξνζδηνξίζεηε ηελ ππθλόηεηα κηαο πέηξαο 

αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο. Να αλαθέξεηε ηα όξγαλα θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε.  
      

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(ζηόρνο 3) 

 



Α.Σ.Μαπξόπνπινο (2000): ΠΥΚΝΟΤΖΤΑ (Σρέδην Μαζήκαηνο)   5 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ καζεηώλ ζηελ ελόηεηα: Ππθλόηεηα  
 

1) Απαληήζηε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο: 

 Πνην είλαη πην βαξύ, 1 kg ζίδεξν ή 1 kg βακβάθη; ………………………………………. 

   Πνην είλαη πην βαξύ, ην μύιν ή ν ζίδεξνο;  ……………………………………………… 

 Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε αλ θάπνην ρξπζό θόζκεκα είλαη λνζεπκέλν;  

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

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

2) Πεηξάκαηα θαη επεμεξγαζία πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ  
 

  Σπκπιεξώζηε όιεο ηηο ζηήιεο ηνπ επόκελνπ πίλαθα 1 θαζώο θαη ηα θελά ζηηο εξωηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ: 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

 m (g) V (cm
3
) m/V (g/cm

3
) 

 

-Αινπκηλέληνο θύβνο  1 cm
3
  

-Αινπκηλέληνο θύβνο   8 cm
3
  

-Αινπκηλέληνο θύιηλδξνο 20 g   

-Αινπκηλέληνο θύιηλδξνο 50 g   

-Σηδεξέληνο θύβνο  1 cm
3
  

-Σηδεξέληνο θύιηλδξνο 50 g   

-Νεξό   20 cm
3
  

-Νεξό  50 g   
 

 Τη παξαηεξείηε γηα ην πειίθν m/V: 

     α) Γηα ηα αινπκηλέληα πιηθά ………………………………………… 

     β) Γηα ηα ζηδεξέληα πιηθά …………………………………………… 

     γ) Γηα ην λεξό ……………………………………… 
 

    πκπεξάζκαηα:  

   1) Τν πειίθν m/V εμαξηάηαη:  

    α) από ηε κάδα ηνπ πιηθνύ; ……………. (λαη - όρη),  

    β) από ηνλ όγθν ηνπ πιηθνύ; ……………(λαη - όρη). 

    γ) από ην πιηθό; …………….(λαη - όρη). 
  
 

   2) Τν πειίθν m/V γηα:  

 ην αινπκίλην, έρεη ηελ ηηκή………. 

 ηνλ ζίδεξν, έρεη ηελ ηηκή…………. 

 ην λεξό, έρεη ηελ ηηκή………. 
 

Άξα, ην πειίθν m/V γηα νξηζκέλν πιηθό, ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, είλαη …………………, 

νλνκάδεηαη ………………………. θαη ζπκβνιίδεηαη κε ……… . 
 

         α) Οξηζκόο ηεο ππθλόηεηαο: ……………………………………………………………… 

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

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

      β) Ζ ππθλόηεηα ελόο πιηθνύ δείρλεη: ……………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………….. 
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         γ) Μνλάδεο ηεο ππθλόηεηαο:  

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

      δ) Σπκπιεξώζηε ηνλ επόκελν πίλαθα (2): 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Τιηθό  
 

Ππθλόηεηα (ξ) 

Αινπκίλην (Al)  

Σίδεξνο (Fe)  

Νεξό (H2O)  

 

3) Δθαξκνγή:  

Έλαο θνζκεκαηνπώιεο πνύιεζε έλα «νιόρξπζν» θόζκεκα ζε κηα θπξία. Ζ θπξία πξνθεηκέλνπ 

λα βεβαησζεί γηα ηε γλεζηόηεηα ηνπ θνζκήκαηνο, έθαλε ηηο εμήο ελέξγεηεο:  

α) δύγηζε ην θόζκεκα θαη βξήθε όηη έρεη κάδα 101,4 g.  

β) βύζηζε ην θόζκεκα ζε  νγθνκεηξηθό θύιηλδξν κε λεξό όγθνπ 60 mL θαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ 

αλέβεθε ζηα 66,5 mL. 

Τν θόζκεκα ήηαλ ηειηθά νιόρξπζν; (Γίλεηαη όηη: ππθλόηεηα ρξπζνύ = 19,3 g/mL). 

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

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

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

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

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

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

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

   
 

4) Δξγαζία-άζθεζε γηα ην ζπίηη: ……………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


