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«Η θάλασσα»  

H θάλασσα λειτούργησε ιστορικά ως ένα παγκόσµιο δίκτυο επικοινωνίας ανάµεσα στους 
ανθρώπους. Παραδόσεις  φέρουν τους Πολυνήσιους µε µονόξυλα και πιρόγες και τους Κινέζους µε 
ζόνγκας να ταξιδεύουν το 6000 – 5000 π.Χ. στα µακρινά νησιά του 
Ειρηνικού και τη Θάλασσα της Κίνας. Επίσης, η ιστορία της 
Μεσογείου αποτελεί την ιστορία της αλληλεπίδρασης των πολιτισµών 
και των ανθρώπων που ζούσαν στις περιοχές γύρω από αυτή καθώς 
χρησιµοποιήθηκε ως κεντρικός φορέας µεταφοράς, εµπορίου και 
πολιτιστικής ανταλλαγής ανάµεσα σε διαφορετικούς λαούς όπως οι 
Μεσοποτάµιοι, οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι Ιουδαίοι, οι Έλληνες, οι 
Ρωµαίοι, οι Καρχηδόνιοι και οι λαοί του Ισλάµ.  

Ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, όπως εξακριβώθηκε από ανασκαφές, πριν από το 7500 π.Χ. 
κάποιοι ταξίδεψαν από τη Μήλο στην Ερµιονίδα, 70 µίλια απόσταση. Επιστηµονικά, η ανακάλυψη 
αυτή µπορεί να θεωρηθεί η πιο παλιά, παγκόσµια ένδειξη για τη µεταφορά αγαθών από τη θάλασσα. 
Στο Αιγαίο, συναντάµε τους αρχαιότερους ναυτικούς στη θάλασσα όπως είναι οι Κυκλαδίτες, οι 
Μινωίτες, οι Μυκηναίοι και οι υπόλοιποι «Λαοί της θάλασσας» όπως οι Πελεσέτ (Φιλισταίοι), οι 
Τζεκέρ, οι Ντενυέν κ.ά. 

Η λέξη θάλασσα είναι η πιο αρχαία λέξη που χρησιµοποιήθηκε 
στην Ελληνική (από τον Όµηρο µέχρι σήµερα), για να δηλώσει «τη 
µεγάλη υδάτινη επιφάνεια µε αλµυρό νερό». Είναι µια προελληνική 
λέξη που υιοθέτησαν οι Έλληνες από τους Προέλληνες και όταν 
χρησιµοποιούσαν αυτή τη λέξη εννοούσαν κατεξοχήν (ήδη από τον 
Όµηρο) τη Μεσόγειο θάλασσα. Επίσης η αρχαία λέξη αλς, αλός ως 
αρσενικό «ο αλς» ήταν το αλάτι, ενώ ως θηλυκό «η αλς» ήταν η 
θάλασσα. 

Πολύτιµα γλωσσικά πετράδια αποτελούν στίχοι του Οµήρου, 
φράσεις του Αισχύλου, συγκλονιστικές µεταφορές της υµνογραφίας του Ρωµανού, απαράµιλλες 
λεκτικές εικόνες του Ελύτη, γνωστά θαλασσινά τραγούδια της δηµοτικής ποίησης. 

Περνώντας τέλος «από τις θαλασσινές σπηλιές» του Σεφέρη, περισσότερο ίσως κι από το 
δηµοτικό τραγούδι «θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυµατούσα», αυτό που θα µας συνοδεύει 
πάντα είναι η προτροπή του Ελύτη: «Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να 
γυαλίζουν µέσα της όλα τα δελφίνια!» …. 

 
Τα δυο ΕΚΦΕ του Πειραιά, της Νίκαιας και της Καλλίπολης, αφιερώνουν τον φετινό τοπικό 

διαγωνισµό EUSO, στη θάλασσα. 
Ο διαγωνισµός χωρίζεται σε τρία µέρη: 

• Για το µάθηµα της Βιολογίας, θα παρατηρήσουµε οργανισµούς της θάλασσας.  
• Για το µάθηµα της Φυσικής, θα µετρήσουµε την αγωγιµότητα, την αλατότητα και το δείκτη 

διάθλασης. 
• Για το µάθηµα της Χηµείας, θα ανιχνεύσουµε πιθανή ρύπανση της θάλασσας από βαρέα 

µέταλλα και θα προσδιορίσουµε την περιεκτικότητα της σε NaCl. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2011 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
« Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ» 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ∆ΡΟΒΙΟΥΣ 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
(ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1-2) 

 
Τι είναι τα Φύκη; 
 Τα φύκη ( ή άλγες- algae) είναι υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί, µε απλή οργάνωση. 
∆εν έχουν βλαστούς , φύλλα ή ρίζες, ούτε σχηµατίζουν άνθη, σπέρµατα ή καρπούς , όπως 
τα ανώτερα φυτά. Στο υδάτινο περιβάλλον (θάλλασες, λίµνες), τα φύκη κυριαρχούν και 
συναντάµε µεγάλη ποικιλία µορφολογικά διαφορετικών ειδών: µονοκύτταρα ή 
πολυκύτταρα, αποικιακά, µικροσκοπικά ή µεγάλων διαστάσεων κλπ. Ανάλογα µε το 
µέγεθός τους διακρίνονται σε δύο µεγάλες οµάδες : τα µικροφύκη και τα µακροφύκη. 
Τα µικροφύκη είναι µικροσκοπικά , αόρατα µε γυµνό µάτι και περιλαµβάνουν οµάδες 
φυκών, όπως τα δινοφύκη , τα διάτοµα, τα κυανοβακτήρια (ή κυανοφύκη)κτλ. Από αυτά 
προκαρυωτικά είναι µόνο τα κυανοβακτήρια. 
Τα µακροφύκη είναι µεγαλύτερων διαστάσεων, ορατά µε γυµνό µάτι φύκη. 
Μια άλλη διάκριση των φυκών είναι ανάλογα µε τις φωτοσυνθετικές χρωστικές που 
περιέχουν: ενώ στα ανώτερα φυτά η κυρίαρχη χρωστική είναι η χλωροφύλλη-α, στα φύκη 
συναντάµε σε µεγάλες ποσότητες και άλλες χρωστικές , που τους προσδίδουν αντίστοιχα 
χρώµατα. Έτσι έχουµε: 
Χλωροφύκη : κυρίαρχη χρωστική είναι η χλωροφύλλη-α και γι’αυτό έχουν πράσινο 
χρώµα. Πολλά από αυτά είναι µικροφύκη, υπάρχουν όµως και αρκετά µακροφύκη. 
Φαιοφύκη : είναι καστανόχρωµα φύκη, όπου κυρίαρχη χρωστική είναι η φουκοξανθίνη (σε 
αυτήν οφείλεται το καστανό χρώµα), η οποία  επισκιάζει την χλωροφύλλη-α. Είναι  σχεδόν 
αποκλειστικά θαλάσσια φύκη (µόνο 3 γένη απαντούν σε γλυκά νερά). Επίσης είναι όλα 
πολυκύτταρα. 
Ροδοφύκη : είναι   φύκη µε ερυθρό χρώµα , που οφείλεται στην χρωστική φυκοερυθρίνη. 
Είναι κυρίως θαλάσσια φύκη , αλλά υπάρχουν και αρκετά των γλυκών νερών. Υπάρχουν 
λίγα µονοκύτταρα (µικροφύκη), και αρκετά πολυκύτταρα (µακροφύκη) 
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ΑΣΚΗΣΗ 1 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΟΒΙΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

ΟΡΓΑΝΑ- 
ΥΛΙΚΑ 

♦ ∆είγµα υδρόβιου φωτοσυνθετικού 
οργανισµού 

♦ Αντικειµενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες 
♦ Λαβίδα ή βελόνες ανατοµίας 

 
Ι) Από το δοχείο µε την ένδειξη «ΑΣΚΗΣΗ 1» παίρνετε χρησιµοποιώντας τη λαβίδα ή 
µία βελόνα ανατοµίας µικρή ποσότητα δείγµατος από τον οργανισµό που περιέχει. 
ΙΙ)  Απλώνετε το δείγµα σε µια αντικειµενοφόρο µε προσοχή και όσο γίνεται χωρίς 
επικαλύψεις. Στη συνέχεια βάζετε 1-2 σταγόνες νερό και τοποθετείτε την καλυπτρίδα. 
ΙΙΙ) Τοποθετείτε το παρασκεύασµα στο µικροσκόπιο και παρατηρείτε, ξεκινώντας από τη 
µικρότερη (× 4) και αυξάνοντας σταδιακά  τη µεγέθυνση. ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΚΑΛΕΣΤΕ 
ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΝΑ ∆ΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΑΣ 
IV) Στη µεγαλύτερη  µεγέθυνση σχεδιάστε τι παρατηρείτε: 

 
V) Να απαντήσετε, µε σύντοµο τρόπο , στις ερωτήσεις: 
    1.  Ποια είναι η κυρίαρχη φωτοσυνθετική χρωστική στον οργανισµό που παρατηρήσατε 
και γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2. Σε ποια από τις 3 µεγάλες οµάδες (χλωροφύκη, φαιοφύκη, ροδοφύκη), ανήκει ο 
οργανισµός αυτός και γιατί;……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
∆ΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΣΟΥΜΕ  
ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΧΑΡΤΙ  
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ΑΣΚΗΣΗ 2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

ΟΡΓΑΝΑ- 
ΥΛΙΚΑ 

♦  4 δείγµατα από καλλιέργειες µικροφυκών, 
µε τις ενδείξεις Α,Β,Γ,∆ 

♦  8 αντικειµενοφόρες πλάκες: 2 µε την 
ένδειξη Α, 2 µε Β,2 µε Γ και 2 µε ∆   

♦ καλυπτρίδες 

* από τις τέσσερις καλλιέργειες οι δύο είναι καλλιέργειες ζωντανών µικροοργανισµών και 
οι άλλες δύο είναι καλλιέργειες συντηρηµένων σε διάλυµα Lugol (περίπου για 10 ηµέρες) 
µικροοργανισµών. 
 
Ι) Παίρνετε µία σταγόνα από κάθε καλλιέργεια και την βάζετε στην αντίστοιχη 
αντικειµενοφόρο (π.χ. από το δείγµα Α στην αντικειµενοφόρο µε την ένδειξη Α, από το Β 
σε αυτή µε την ένδειξη Β κτλ) . Αυτό µπορεί να γίνει και από τον επιβλέποντα. 
ΙΙ)Στη συνέχεια σκεπάζετε µε καλυπτρίδα και παρατηρείτε. Την δεύτερη 
αντικειµενοφόρο από κάθε κατηγορία θα την χρησιµοποιήσετε µόνο εφόσον υπάρχει 
πρόβληµα µε το πρώτο παρασκεύασµα.  
 ΙΙΙ) Αφού µελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες για τις τέσσερις κατηγορίες 
µικροοργανισµών στην επόµενη σελίδα και τις αντιπαραβάλετε µε τις παρατηρήσεις σας 
στο  µικροσκόπιο , να συµπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί: 
Πριν προχωρήσετε καλέστε τον επιβλέποντα να δει το παρασκεύασµα σας.  
 

∆ΕΙΓΜΑ ΕΙ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 
Α 

 

Β  

Γ  

∆  

∆ΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑ 
ΣΚΟΥΠΙΖΟΥΜΕ  ΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΧΑΡΤΙ 
 
* Ευχαριστούµε για τη συνεργασία και τη βοήθεια µε τις καλλιέργειες το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ιδιαίτερα τις κ. Πάγκου Κ. και Βακιρτζή Κ. 
 
 



 4

Κυανοβακτήρια:τα κυανοβακτήρια (ή κυανοφύκη) είναι 
µικροσκοπικοί προκαρυωτικοί φωτοσυνθετικοί 
οργανισµοί. Στο εσωτερικό τους δεν φέρουν πυρήνα, 
χλωροπλάστες ή άλλα οργανίδια. Το χρώµα τους (στη 
φυσική τους µορφή ) , είναι κυανοπράσινο, λόγω της 
χρωστικής φυκοκυανίνη, που διαθέτουν. Το είδος που 
θα παρατηρήσετε , έχει ελλειψοειδές (οβάλ) σχήµα-
πιθανόν να παρατηρήσετε και ορισµένα σφαιρικά- ενώ 
κάποια ίσως να βρίσκονται και σε φάση διαίρεσης. Τα 
κυανοβακτήρια είναι αρκετά µικρά, οπότε διακρίνονται µε σαφήνεια στις µεγαλύτερες 
µεγεθύνσεις, ενώ οι χρωστικές τους δύσκολα διακρίνονται 
  
Chlorella : µονοκύτταρο, 
ακίνητο,ευκαρυωτικό 
χλωροφύκος. Έχει κύτταρα 
σφαιρικά, ενώ  σχηµατίζει  
χαρακτηριστικά αθροίσµατα 
κυττάρων που θα σας 
διευκολύνουν στην 
ταυτοποίηση. 
 
 
 . 
 
Skeletonema : πρόκειται για έναν εκπρόσωπο της οµάδας των διατόµων. Τα διάτοµα 
είναι µικροσκοπικοί, µονοκύτταροι , φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. Χαρακτηριστικό τους 
είναι η διαφανής «γυάλινη» 
θήκη από πυρίτιο που τα 
περιβάλλει. Άλλα ζουν σε 
αποικίες και άλλα ως 
µονήρη κύτταρα. Έχουν 
πολύ µικρό µέγεθος, από 
λίγα µm έως λίγα mm. Στο 
συγκεκριµένο δείγµα είναι 
πιθανό να δούµε τα 
κύτταρα αποχωρισµένα και 
όχι ενωµένα το ένα µετά το άλλα όπως στην εικόνα.  
 
     
Alexandrium: µονοκύτταρος , φωτοσυνθετικός 
οργανισµός που ανήκει στα δινοµαστιγωτά 
(κινείται µε τη βοήθεια µαστιγίων). Περιβάλλεται 
από θήκη από κυτταρίνη, που του προσδίδει το 
χαρακτηριστικό ροµβοειδές σχήµα. 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 
 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΣΤΗ ΓΑΡΙ∆Α Palaemon 
 

Οι γαρίδες του γένους  Palaemon  είναι ένας πολύ κοινός οργανισµός στις βραχώδεις 
παραλίες. Μπορεί και εσείς να έχετε συναντήσει αυτά τα µικρά διαφανή γαριδάκια που 
βρίσκονται σε ήρεµες λακούβες νερού στην παραλία. Είναι βενθικοί οργανισµοί (ζουν 
δηλαδή κοντά στον πυθµένα)  και τρέφονται κυρίως µε ζωοπλαγκτόν αλλά και µε 
υπολείµµατα ζωικών και φυτικών οργανισµών. 

Υπάρχουν πολλά είδη του γένους Palaemon, όπως  Palaemon elegans, Palaemon serratus, 
Palaemon adspercus k.a. 

Οι γαρίδες που θα χρησιµοποιήσετε έχουν ψαρευτεί από τα Καλύβια Αττικής και έχουν 
καταψυχθεί για να διατηρηθούν. 

Προσδιορισµός του είδους  
  Παρατηρείστε προσεκτικά την γαρίδα που σας δίνεται και µε την βοήθεια των παρακάτω 
εικόνων προσδιορίστε το είδος της. Να εστιάσετε την προσοχή σας στο πρόσθιο µέρος 
του κεφαλιού, µπροστά από τα µάτια.  Αιτιολογείστε την απάντησή σας 

 

 
 

Palaemon serratus Palaemon elegans 
http://decapoda.nhm.org/pdfs/31517/31517.pdf 
 
Είδος Αιτιολόγηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ EUSO 2011 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 
27/11/2010 

ΦΥΙΚΗ  
)  

Τα φυςικά χαρακτθριςτικά μεγζκθ του καλαςςινοφ νεροφ που κα προςδιορίςουμε πε-
ιραματικά είναι ο δείκτθσ διάκλαςθσ, θ ειδικι αγωγιμότθτα ς και θ αλατότθτα. 
1η Δραστηριότητα: Προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης του θαλασσινοφ νεροφ 

Επιςθμάνςεισ από τθ κεωρία: 

 Η ταχφτθτα του φωτόσ είναι θ μεγαλφτερθ που ζχει μετρθκεί ςτθ φφςθ. Στο κενό (και κα-
τά προςζγγιςθ ςτον αζρα) είναι ίςθ με 300.000 km/s ι 3·108 m/s. Στα διαφανι υλικά το 
φωσ διαδίδεται με μικρότερθ ταχφτθτα από ότι ςτο κενό. Το διαμάντι π.χ. είναι ζνα από 
τα «οπτικά πυκνότερα» υλικά ςτθ φφςθ, δθλαδι το φωσ διζρχεται από μζςα του με ταχφ-
τθτα κατά 2,42 περίπου φορζσ μικρότερθ από ότι ςτον αζρα. O δείκτθσ διάκλαςθσ n του 
υλικοφ εκφράηει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ ςτο υλικό και αυτισ ςτον αζ-
ρα. Ορίηεται ωσ το πθλίκο τθσ ταχφτθτασ c0 του φωτόσ ςτο κενό (ι ςτον αζρα) προσ τθ τα-

χφτθτα c του φωτόσ ςτο διαφανζσ υλικό:           n = c0/c       (1) 

Άρα ο δείκτθσ διάκλαςθσ για όλα τα υλικά είναι με-
γαλφτεροσ τθσ μονάδασ. Για το διαμάντι είναι n=2,42 
ενϊ για τον αζρα προφανϊσ είναι n=1. 

 Λόγω τθσ ιδιότθτασ αυτισ, όταν θ ακτίνα του φωτόσ 
ςυναντιςει τθ διαχωριςτικι επιφάνεια δφο διαφα-
νϊν μζςων (π.χ. αζρασ-νερό) αλλάηει διεφκυνςθ δι-
άδοςθσ. Το φαινόμενο αυτό λζγεται διάκλαςθ και 
ςχθματικά φαίνεται δίπλα. 

Η γωνία μεταξφ τθσ προςπίπτουςασ ακτίνασ και τθσ κά-
κετθσ ςτθ διαχωριςτικι επιφάνεια ςτο ςθμείο πρόςπτω-
ςθσ λζγεται γωνία πρόςπτωςησ (ςτο ςχιμα θ γωνία π) 
και θ γωνία μεταξφ τθσ διακλώμενθσ ακτίνασ και τθσ κά-
κετθσ ςτο ςθμείο πρόςπτωςθσ λζγεται γωνία διάθλαςησ 
(ςτο ςχιμα θ γωνία δ). 

 Σφμφωνα με το νόμο του Snell ο δείκτθσ διάκλαςθσ n 
μπορεί να υπολογιςτεί από τον τφπο: 

n       (2) 

 Συμπεραςματικά όςο πιο μεγάλοσ είναι ο δείκτθσ δι-
άκλαςθσ του υλικοφ τόςο ποιο πολφ προςεγγίηει θ 
διακλϊμενθ ακτίνα προσ τθν κάκετθ (θ γωνία δ μικ-
ραίνει). 

Για τθν πραγματοποίθςθ του πειράματοσ ζχει καταςκευ-
αςτεί θ απλι ςυςκευι τθσ  διπλανισ εικόνασ. 

σγρό 

αέρας 

π 

δ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 
1. Στο κυλινδρικό δοχείο περιζχεται καλαςςινό νερό. Συμπλθρϊςτε μζχρι θ ςτάκμθ του 
να ςυμπίπτει με τον οριηόντιο άξονα του μοιρογνωμονίου.  
Προςοχι: τα παρακάτω ςχιματα δείχνουν λάκοσ τοποκετιςεισ 

 
2. Εξαςκθκείτε με το Laser ςτοχεφοντασ το κζντρο του μοιρογνωμονίου ϊςτε να βλζπετε 
ταυτόχρονα τισ γωνίεσ πρόςπτωςθσ και διάκλαςθσ. 
Προςοχι: να αποφεφγετε τθν επαφι των ματιϊν ςασ με τισ τυχόν ανακλϊμενεσ ακτίνεσ. 
3. Μετακινείςτε το Laser πάνω ςτον ορκοςτάτθ του (μεταλλικι ράβδο) ξεκινϊντασ από το 
άνω άκρο του, ϊςτε να επιτφχετε τζςςερεισ διαφορετικζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ μεταξφ των 40 
και 70 μοιρϊν.  
4. Σθμειϊςτε  ςτον πίνακα τισ ενδείξεισ του μοιρογνωμονίου για τθν προςπίπτουςα και 
για τθ διακλϊμενθ ακτίνα. 
5. Υπολογίςτε τισ γωνίεσ πρόςπτωςθσ και διάκλαςθσ. 
6. Από τον τριγωνομετρικό πίνακα βρείτε τα θμίτονα των γωνιϊν πρόςπτωςθσ και διάκ-
λαςθσ και μεταφζρετε τα ςτον πίνακα. 
7. Με βάςθ το νόμο του Snell (ςχζςθ 2) υπολογίςτε τουσ δείκτεσ διάκλαςθσ. 
8. Υπολογίςτε τθν μζςθ τιμι του δείκτθ διάκλαςθ του καλαςςινοφ νεροφ. 

 Ζνδειξθ προςπίπ-
τουςασ 

Ζνδειξθ διακλώ-
μενθσ 

Γωνία πρόςπτω-

ςθσ π 

Γωνία  

διάκλαςθσ δ 
θμπ θμδ 

Δείκτθσ διάκλα-

ςθσ n 

1        

2        

3        

4        

      Μζςθ τιμι n: 

9. Από τθν ςχζςθ (1) και με βάςθ τθν τιμι του δείκτθ διάκλαςθσ που προςδιορίςατε πει-
ραματικά, υπολογίςτε τθ ταχφτθτα του φωτόσ μζςα ςτο καλαςςινό νερό. 

 

 

10. Το γυαλί ζχει δείκτθ διάκλαςθσ 1,52. Ακτίνα φωτόσ προςπίπτει με τθν ίδια γωνία από τον 
αζρα ςτο νερό και ςτο γυαλί. Σε ποιο από τα δφο κα «ςπάςει» πιο πολφ; 
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Πίνακασ Ημιτόνου Γωνιών 

           Γωνία κ Ημίτονο 
 

Γωνία κ Ημίτονο 
 

Γωνία κ Ημίτονο 
 

Γωνία κ Ημίτονο 

20 0,342 
 

34 0,559 
 

48 0,743 
 

62 0,883 

21 0,358 
 

35 0,574 
 

49 0,755 
 

63 0,891 

22 0,375 
 

36 0,588 
 

50 0,766 
 

64 0,899 

23 0,391 
 

37 0,602 
 

51 0,777 
 

65 0,906 

24 0,407 
 

38 0,616 
 

52 0,788 
 

66 0,914 

25 0,423 
 

39 0,629 
 

53 0,799 
 

67 0,921 

26 0,438 
 

40 0,643 
 

54 0,809 
 

68 0,927 

27 0,454 
 

41 0,656 
 

55 0,819 
 

69 0,934 

28 0,469 
 

42 0,669 
 

56 0,829 
 

70 0,940 

29 0,485 
 

43 0,682 
 

57 0,839 
 

71 0,946 

30 0,500 
 

44 0,695 
 

58 0,848 
 

72 0,951 

31 0,515 
 

45 0,707 
 

59 0,857 
 

73 0,956 

32 0,530 
 

46 0,719 
 

60 0,866 
 

74 0,961 

33 0,545 
 

47 0,731 
 

61 0,875 
 

75 0,966 
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2η Δραστηριότητα: Προσδιορισμός αγωγιμότητας-αλατότητας του θαλασσινοφ νεροφ 

Επιςθμάνςεισ από τθ κεωρία: 

Κάκε αγωγόσ χαρακτθρίηεται από ζνα μζγεκοσ που ονομάηεται αντίςταςθ (R) του αγωγοφ 
και είναι το πθλίκο τθσ θλεκτρικισ τάςθσ (V) που εφαρμόηεται ςτα άκρα του προσ τθν ζνταςθ 
(I)  του ρεφματοσ που τον διαρρζει.  

 
 Μονάδα αντίςταςθσ ςτο S.I. είναι το 1Ω (Ohm) 
Αν θ αντίςταςθ του αγωγοφ είναι ςτακερι, τότε θ ζνταςθ του ρεφματοσ, που τον διαρρζει, 

είναι ανάλογθ τθσ τάςθσ, που εφαρμόηεται ςτα άκρα του 

 
Η γραφικι παράςταςθ τθσ ςχζςθσ V(I) , δθλαδι τθσ τάςθσ ςτα άκρα του αγωγοφ προσ τθν 

ζνταςθ του ρεφματοσ που τον διαρρζει, κα είναι α’ βακμοφ. Από τθν κλίςθ τθσ υπολογίηεται 
θ τιμι τθσ αντίςταςθσ του αγωγοφ. 

Το μζγεκοσ   (το αντίςτροφο τθσ αντίςταςθσ) ονομάηεται αγωγιμότθτα του αγωγοφ και 

μετριζται ςε Ω-1 ι S (Siemens) 

Η αντίςταςθ του αγωγοφ εξαρτάται από τθ κερμοκραςία αλλά και από τθν καταςκευι του. 
Σε οριςμζνθ κερμοκραςία είναι ανάλογθ του μικουσ του(L) και αντιςτρόφωσ ανάλογθ του εμ-
βαδοφ τθσ διατομισ του (S): 

 
Ο ςυντελεςτισ αναλογίασ ρ ονομάηεται ειδικι αντίςταςθ του υλικοφ, από το οποίο είναι 

καταςκευαςμζνοσ ο αγωγόσ και μετριζται ςε Ω∙m. Το αντίςτροφο τθσ ειδικισ αντίςταςθσ  

 
ονομάηεται ειδικι αγωγιμότθτα (ς) του υλικοφ και μετριζται, ςτο S.I., ςε S/m (Siemens ανά 
μζτρο). Συνθκιςμζνεσ μονάδεσ είναι και τα υποπολλαπλάςια του μS/cm και mS/cm. Για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του νεροφ, πάντα μετριζται και θ ειδικι αγωγιμότθτα γιατί μασ οδθγεί 
ςε ςυμπεράςματα για τα άλατα που είναι διαλυμζνα ς’ 
αυτό. 

Στόχοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ εφρεςθ 
τθσ ειδικισ αγωγιμότθτασ και τθσ αλατότθτασ του κα-
λαςςινοφ νεροφ. Η αλατότθτα είναι  θ περιεκτικότθτα 
του ςε διαλυμζνα άλατα και μετριζται ςε %w/w ι ςε g 
αλάτων ανά kg νεροφ. 

Για τθν πραγματοποίθςθ του πειράματοσ ζχει κα-
ταςκευαςτεί θ απλι ςυςκευι τθσ εικόνασ. 

 

Σημειώςεισ 

1. Χρηςιμοποιείται εναλλαςςόμενο ρεφμα μεγάλησ ςυχνότητασ, ώςτε να μη γίνεται απόθεςη αλάτων ςτα ηλεκτρό-
δια. 

2. Το θαλαςςινό νερό ζχει αραιωθεί, γιατί η διάταξη που χρηςιμοποιείται δίνει καλφτερεσ μετρήςεισ ςε μικρότερεσ 
τιμζσ αγωγιμότητασ 

3. Ο υπολογιςμόσ των γεωμετρικών ςτοιχείων του αγώγιμου τμήματοσ του υγροφ ζχει γίνει πειραματικά, επειδή ςε 
ζνα υγρό το αγώγιμο τμήμα είναι μεγαλφτερο από το χώρο μεταξφ των ηλεκτροδίων. 

4. Επειδή η ποςότητα του αγώγιμου τμήματοσ είναι μικρή, η θερμοκραςία του μπορεί εφκολα να μεταβληθεί. Για 

την αποφυγή αυτήσ τησ αφξηςησ, η ζνταςη του ρεφματοσ μειώνεται με τη χρήςη αντιςτάτη 1,2kΩ ςε ςειρά. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 
Θα χρθςιμοποιιςουμε το παρακάτω θλεκτρικό κφκλωμα που περιλαμβάνει: 

 Γεννιτρια εναλλαςςομζνου ρεφματοσ 

 Δοχείο με το προσ εξζταςθ υγρό 

 Διάταξθ με θλεκτρόδια που βυκίηονται ςτο υγρό 

 Αντιςτάτθ 1,2kΩ ςυνδεμζνο ςε ςειρά με τθ διάταξθ 

 Βολτόμετρο ςτα άκρα τθσ διάταξθσ 

 Αμπερόμετρο ςε ςειρά 
 Ο επιλογζασ του βολτομζτρου να τοποκετθκεί ςτθν ζνδειξθ 2 V~ (AC) και του αμπερομζτρου 
ςτθν ζνδειξθ 200 mA~ (AC). 
1. Αφοφ ελζγξτε το κφκλωμα, ςυμπλθρϊςτε το ςυνδζοντασ τα υπόλοιπα καλϊδια. (Προ-
ςοχι! Δεν ανοίγουμε τον διακόπτθ πριν ελεγχκεί από τον επιβλζποντα) 
2. Αυξάνοντασ το ποτενςιόμετρο επιλογισ τάςθσ τθσ γεννιτριασ καταγράψτε τισ αντίςτο-
ιχεσ ενδείξεισ αμπερομζτρου και βολτομζτρου ςτον παρακάτω πίνακα. (προτείνονται να λθφ-
κοφν 5 (πζντε) μετριςεισ από 2mA ωσ 6mA αυξάνοντασ κάκε φορά ανά 1mA) 

I (mA) V (V ι mV) 

  

  

  

  

  

3. Καταςκευάςτε το διάγραμμα V-Ι ςτο τετραγωνιςμζνο φφλλο ςχεδιάηοντασ τθν καλφτε-
ρθ δυνατι ευκεία που διζρχεται από τα πειραματικά ςθμεία. (Επειδι τα όργανα ζχουν μεγα-
λφτερα ςφάλματα ςτισ τιμζσ κοντά ςτο 0 δεν είναι απαραίτθτο να διζρχεται από τθν αρχι των 
αξόνων) 

4. Από τθν κλίςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ  υπολογίςτε τθν αντίςταςθ R . 

 

 

5. Από τισ ςχζςεισ (3) και (4) υπολογίςτε τθν ειδικι αγωγιμότθτα ς=1/ρ ,όπου ρ ειδικι 

αντίςταςθ του υγροφ. Το πθλίκο   ζχει υπολογιςτεί πειραματικά και δίνεται      

 

 

6. Από το διάγραμμα ειδικισ αγωγιμότθτασ-αλατότθτασ υπολογίςτε, κατά προςζγγιςθ, 
τθν αλατότθτα του δείγματοσ που μελετιςατε. 

7. Υπολογίςτε   α) τθν αλατότθτα και β) τθν ειδικι αγωγιμότθτα του καλαςςινοφ νεροφ, 
από το οποίο προζρχεται το δείγμα. Το δείγμα ζχει παραςκευαςτεί με αραίωςθ του  καλας-
ςινοφ  νεροφ προςκζτοντασ ίςθ ποςότθτα κακαροφ νεροφ. Εξθγείςτε. 

 

 

V 

A 
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Διάγραμμα ειδικής αγωγιμόηηηας-αλαηόηηηας για ηο θαλαζζινό νερό ζηοσς 20ºC 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

 

Ο επιλογέας 

ζηο βοληό-

μεηρο να ηο-

ποθεηηθεί 

ζηην περιοτή 

εναλλαζζό-

μενης ηάζης 

και ζηη  θέζη 

2 

ηη γεννήηρια ζστ-

νοηήηων, ποσ εδώ 

τρηζιμοποιείηαι ως 

πηγή εναλλαζζόμε-

νης ηάζης, ο επιλο-

γέας  κλίμακας 

ζστνοηήηων  να εί-

ναι ζηη θέζη 1k 

(1kHz) οι δύο  πρώ-

ηοι διακόπηες να 

είναι «παηημένοι» . 

 

Ο επιλογέας  

ζστνοηήηων να 

ηοποθεηηθεί  

ζηη θέζη 1.0   

Σο ποηενζιό-

μεηρο επιλο-

γής ηάζης 

Ο επιλογέας ζηο 

αμπερόμεηρο να 

ηοποθεηηθεί 

ζηην περιοτή 

εναλλαζζομέ-

νοσ ρεύμαηος 

και ζηη  θέζη 

200 m 

Η «ζσζκεσή» ποσ θα βσθιζηεί ζηο αραιωμένο διά-

λσμα για να κλείζει ηο κύκλωμα. 

Σο κύκλωμα 

V 

A 
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ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ EUSO 2011 
ΓΚΦΓ ΠΓΙΡΑΙΑ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

ΑΒΒΑΣΟ 27/11/2010 
«ΥΗΜΓΙΑ» 

 
 

χολείο:…………………………………………………………………………………………………. 

1) ………………………………………………………. 

Ονομ/επώνυμα  μαθητών:   2) ……………………………….……………………… 

                                    3) ………………………………………………………… 

 

 
Α] Αλίτλεσζε κεηάιιωλ κέζα ζε ζαιαζζηλό λερό – Ρύπαλζε ζαιαζζηλού λερού 

(Αληηδράζεης δηπιής αληηθαηάζηαζες ζε κηθροθιίκαθα) 
 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
 

Αξθεηέο θνξέο ην ζαιαζζηλό λεξό ξππαίλεηαη από θπηνθάξκαθα ή βηνκεραληθά 
απόβιεηα κε δηάθνξα κέηαιια ηα νπνία βξίζθνληαη ζην λεξό ππό ηε κνξθή αιάησλ-
ηόλησλ. Οη νπζίεο απηέο κπνξεί λα δξάζνπλ θαηαζηξεπηηθά γηα ηα νηθνζπζηήκαηα. 

 
Σην πξώην ζθέινο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζαο δίλνληαη θάπνηα γλσζηά 

δηαιύκαηα αιάησλ θαη θαιείζηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο 
ώζηε λα θαηαγξάςεηε ην ζρεκαηηζκό θαη ην ρξώκα ηπρόλ ηδεκάησλ.  

 
Σην δεύηεξν ζθέινο ζαο δίλεηαη έλα δείγκα ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζην νπνίν έρεη 

δηαιπζεί έλα κόλο από ηα άιαηα: 
 

Pb(NO3)2  MnSO4   CuSO4 

 
θαη θαιείζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο θαη θάπνηα από ηα γλσζηά 
δηαιύκαηα ηνπ πξώηνπ ζθέινπο ώζηε λα αλαγλσξίζεηε πνην είλαη ην δηαιπκέλν αιάηη ην 
νπνίν έρεη ξππάλεη ην δείγκα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
α. Γηαζέζηκα όργαλα θαη αληηδραζηήρηα 

 

 Γείγκα ξππαζκέλνπ 
ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζε 
ζηαγνλνκεηξηθό θηαιίδην 

 Γηάιπκα KI 0,1Μ 

 Γηάιπκα NaOH 0,1Μ 

 Γηάιπκα Κ2CrO4 0,1Μ 

 Γηάιπκα Pb(NO3)2 0,1Μ 

 Γηάιπκα MnSO4 0,1Μ 

 Γηάιπκα CuSO4 0,1Μ 

 Γύν (2) δειαηίλεο πάλσ ζε 
ραξηηά (πξνηππσκέλα κε θειηά) 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
αληηδξάζεσλ 
.

Γιεςκπίνηζη: Το δείγμα θαλαζζινού νεπού εκηόρ από ηο αλάηι έσει πςπανθεί και με άλλη 
μία οςζία πος δίνει μια απσική σπωμαηική  σποιά η οποία όμωρ είναι αδπανήρ και δεν 
παπεμποδίζει ηην εξέλιξη ηος πειπάμαηορ. 
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β. Πορεία πεηράκαηος 
 

 Βήκα 1ο: Γξάςηε ζην απαληεηηθό θύιιν πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζαο 
δόζεθε (αναγπάθεηαι επάνω ζηο ζηαγονομεηπικό θιαλίδιο). 

 
 
 
 

 Βήκα 2ο: Δπάλσ ζε θάζε 
θειί ηεο δειαηίλαο Α 
αλακίμηε 3–4 ζηαγόλεο από 
ηα γλσζηά δηαιύκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζε απηήλ. Πρ. 
ζην θειί 1 αλακίμηε 
ζηαγόλεο από ηα δηαιύκαηα 
KI θαη Pb(NO3)2, ζην θειί 2 
ζηαγόλεο από ηα δηαιύκαηα 
ΚΙ θαη MnSO4 θ.η.ι. 

 
 
 

 Βήκα 3ο: Σην απαληεηηθό θύιιν γηα θαζέλα από ηα θειηά ηεο δειαηίλαο Α: 
α. ζεκεηώζηε ην ρξώκα ηνπ ηδήκαηνο (αλ ζρεκαηίζηεθε).  
β. γξάςηε ην κνξηαθό ηύπν ηνπ ηδήκαηνο (αλ ζρεκαηίζηεθε). 
Υπόδειξη: ηα άλαηα KNO3 , NaNO3 , K2SO4 και Na2SO4 είναι εςδιάλςηα ζηο 

νεπό. 
 

 Βήκα 4ο: Σην άγλσζην 
δείγκα ηνπ ζαιαζζηλνύ 
λεξνύ πνπ ζαο δόζεθε έρεη 
δηαιπζεί έλα  κόλο από ηα 
άιαηα Pb(NO3)2 , MnSO4 θαη 
CuSO4. Σηα θειηά ηεο 
δειαηίλαο Β αλακίμηε 3-4 
ζηαγόλεο από ην άγλσζην 
κε όπνηα από ηα γλσζηά 
δηαιύκαηα λνκίδεηε έηζη 
ώζηε λα δηαπηζηώζεηε πνην 
από ηα παξαπάλσ άιαηα 
έρεη δηαιπζεί ζην δείγκα 
ζαο. 
Γιεςκπίνηζη: Γεν είναι απαπαίηηηο να σπηζιμοποιηθούν όλα ηα γνωζηά διαλύμαηα ή  
όλα ηα κελιά ηηρ ζελαηίναρ Β. 
 
 

 Βήκα 5ο: Σην απαληεηηθό θύιιν γηα θαζέλα από ηα θειηά ηεο δειαηίλαο Β πνπ 
ρξεζηκνπνηήζαηε: 

α. ζα γξάςεηε πνην από ηα γλσζηά δηαιύκαηα πξνζζέζαηε. 
β. ζα ζεκεηώζεηε ην ρξώκα ηνπ ηδήκαηνο (αλ ζρεκαηίζηεθε). 
γ. ην κνξηαθό ηύπν ηνπ ηδήκαηνο (αλ ζρεκαηίζηεθε). 

 
 

 Βήκα 6ο: Σεκεηώζηε ζην απαληεηηθό θύιιν ην αιάηη ην νπνίν είρε δηαιπζεί ζην δείγκα 
ζαο. 
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ΑΠΑΝΣΖΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ  

Α] Αλίτλεσζε κεηάιιωλ κέζα ζε ζαιαζζηλό λερό – Ρύπαλζε ζαιαζζηλού 
λερού 

Βήκα 1ο           ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 
(ζηαγολοκεηρηθό θηαιίδηο) 

 

 

Βήκα 3ο                                                      ΕΔΛΑΣΗΝΑ Α 

Κειί Οσζίες ποσ αλακίτζεθαλ 
Υρώκα ηδήκαηος 

(αν ζσημαηίζηηκε) 
Μορηαθός ηύπος ηδήκαηος 

(αν ζσημαηίζηηκε) 

1 KI + Pb(ΝO3)2   

2 KI + MnSO4   

3 KI + CuSO4   

4 NaOH + Pb(ΝO3)2   

5 NaOH + MnSO4   

6 NaOH + CuSO4   

7 K2CrO4 + Pb(ΝO3)2   

8 K2CrO4 + MnSO4   

9 K2CrO4 + CuSO4   
 

Βήκα 5ο                                                      ΕΔΛΑΣΗΝΑ Β 

Κειί 
Γλωζηό δηάισκα ποσ 

προζζέζαηε 
Υρώκα ηδήκαηος 

(αν ζσημαηίζηηκε) 
Μορηαθός ηύπος ηδήκαηος 

(αν ζσημαηίζηηκε) 

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
 

9 μονάδες 

9 μονάδες 
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Βήκα 6ο             ΑΛΑΣΗ ΣΟ ΑΓΝΩΣΟ ΓΔΗΓΜΑ 
 

Β] Προζδηορηζκός ηες περηεθηηθόηεηας ηοσ ζαιαζζηλού λερού ζε NaCl 
(Ογθοκέηρεζε θαζηδήζεως ζε κηθροθιίκαθα) 

 
ΠΡΟΒΛΖΜΑ 

 
Τν ζαιαζζηλό λεξό πεξηέρεη δηάθνξα άιαηα θαη θπξίσο NaCl. H %w/v 

πεξηεθηηθόηεηα ζε NaCl θαζνξίδεη ηελ αιαηόηεηα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Η αιαηόηεηα 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζώο ηπρόλ κεηαβνιέο ηεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο βηνινγηθέο 
δηαδηθαζίεο ησλ πδξόβησλ νξγαληζκώλ.  

Καιείζηε λα ππνινγίζεηε κε νγθνκέηξεζε ηελ %w/v πεξηεθηηθόηεηα ζε NaCl, ζε έλα 
δείγκα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. 
 
 

ΑΡΥΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 
ΟΓΚΟΜΔΣΡΖΖ νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο άγλσζηεο 

ζπγθέληξσζεο κηαο νπζίαο ζε έλα δηάιπκα, από ηελ αληίδξαζή ηεο κε νξηζκέλν όγθν 
δηαιύκαηνο άιιεο νπζίαο γλσζηήο ζπγθέληξσζεο. Τν δηάιπκα άγλσζηεο ζπγθέληξσζεο 
νλνκάδεηαη ΑΓΝΩΣΟ θαη ην δηάιπκα γλσζηήο ζπγθέληξσζεο νλνκάδεηαη ΠΡΟΣΤΠΟ. 

 
Σπλήζσο ζπγθεθξηκέλνο όγθνο από ην άγλσζην δηάιπκα 

ηνπνζεηείηαη ζε θσληθή θηάιε θαη ην πξόηππν δηάιπκα ζε 
πξνρνΐδα. Μέζα ζηελ θσληθή θηάιε πξνζηίζεληαη θαη 2-3 ζηαγόλεο 
κηαο άιιεο νπζίαο πνπ νλνκάδεηαη ΓΔΗΚΣΖ. Ο δείθηεο πξέπεη λα 
«δείρλεη» ην ζεκείν όπνπ ην άγλσζην έρεη αληηδξάζεη πιήξσο κε 
ην πξόηππν δηάιπκα, αιιάδνληαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο. 

 
 Σηγά – ζηγά θαη ππό ζπλερή αλάδεπζε πξνζηίζεηαη 

πξόηππν δηάιπκα από ηελ πξνρνΐδα κέζα ζηελ θσληθή θηάιε. Σην 
ζεκείν όπνπ αιιάδεη ρξώκα ην δηάιπκα κέζα ζηελ θσληθή, 
ζηακαηά ε πξνζζήθε ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο θαη ζεκεηώλεηαη ν 
όγθνο πνπ πξνζηέζεθε.  Τν ζεκείν απηό νλνκάδεηαη ΣΔΛΗΚΟ 
ΖΜΔΗΟ. 

 
 

 
 
 
 
 

Παραιιαγή ηες κεζόδοσ 
 

Σηε δηθή ζαο κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ, δελ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεηε θσληθή θηάιε αιιά έλαλ κεγάιν 
γςάλινο δοκιμαζηικό ζωλήνα όπνπ ζα πξνζηεζεί 
αξρηθά ην άγλσζην δηάιπκα ζαιαζζηλνύ λεξνύ καδί κε 
πνζόηεηα K2CrO4 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο.  

 
Δπίζεο, δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε πξνρνΐδα αιιά 

κηα πλαζηική μικποζύπιγγα ακπιβείαρ ηνπ 1mL κε ηελ 
νπνία ζα πξνζζέηεηε ζηγά – ζηγά θαη ππό ζπλερή 
αλάδεπζε ην πξόηππν δηάιπκα ηνπ AgNO3. Η κέζνδνο 

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΑΓΝΩΣΟ

+ 

ΓΔΗΚΣΖ

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΑΓΝΩΣΟ

+ 

ΓΔΗΚΣΖ

12 μονάδες 
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απηή επηιέρζεθε γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ηνπ αθξηβνύ αληηδξαζηεξίνπ AgNO3. 
 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

α. Γηαζέζηκα όργαλα θαη αληηδραζηήρηα 
 

 Γείγκα ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζε 
πιαζηηθό πνηήξη κε θόθθηλν 
πώκα 

 Γηάιπκα AgNO3 0,1M ζε 
πιαζηηθό πνηήξη κε πώκα 
κέζα ζην ράξηηλν θνπηί. 

 Γηάιπκα Κ2CrO4 0,1M 

 Απηνληζκέλν λεξό 

 Έλαο (1) κεγάινο δνθηκαζηηθόο 
ζσιήλαο 

 Γύν (2) κηθξνζύξηγγεο 
ηλζνπιίλεο 

 Έλαο (1) νγθνκεηξηθόο 
θύιηλδξνο ησλ 10mL. 

 Έλαο (1) νγθνκεηξηθόο 
θύιηλδξνο ησλ 100mL. 

 Έλαο (1) πδξνβνιέαο. 

 Έλα (1) πνηήξη δέζεσο ησλ 
250mL γηα ηπρόλ απόβιεηα. 

Γιεςκπίνηζη: Κάποιο ή κάποια από ηα όπγανα ίζωρ δεν είναι απαπαίηηηα. 
 

β. Πορεία πεηράκαηος 
 

 Βήκα 1ο: Σεκεηώζηε ην θσδηθό αξηζκό ηνπ δείγκαηνο (ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 
πλαζηικό ποηήπι με ηο κόκκινο πώμα) ζην απαληεηηθό θύιιν. 

 

 Βήκα 2ο: Τνπνζεηήζηε 1 mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ  κέζα ζην γπάιηλν δνθηκαζηηθό 
ζσιήλα  
Γιεςκπίνηζη: Σημειώζηε ζηο απανηηηικό θύλλο ποιο/ποια όπγανo/α 
σπηζιμοποιήζαηε για να μεηπήζεηε ηα 1 mL. 
 

 Βήκα 3ο: Αξαηώζηε πξνζζέηνληαο 5mL απηνληζκέλνπ λεξνύ. 
Γιεςκπίνηζη: Σημειώζηε ζηο απανηηηικό θύλλο ποιο/ποια όπγανo/α 
σπηζιμοποιήζαηε για να μεηπήζεηε ηα 5mL. 
 

 Βήκα 4ο: Πξνζζέζηε 3 ζηαγόλεο δείθηε K2CrO4  
 

 Βήκα 5ο: Ογθνκεηξήζηε κε ηε κηθξνζύξηγγα πξνζζέηνληαο ζηγά 
- ζηγά θαη ππό ζπλερή αλάδεπζε δηάιπκα AgNO3, μεηπώνηαρ 
ζςνεσώρ ηον όγκο ηος διαλύμαηορ πος σπηζιμοποιείηε, 
κέρξη κεηαβνιήο ηνπ ρξώκαηνο από ην αξρηθό λεςκοκίηπινο ζε 
καθέ ανοισηό (ΤΔΛΙΚΟ ΣΗΜΔΙΟ ΟΓΚΟΜΔΤΡΗΣΗΣ). 
Γιεςκπίνηζη: Απαιηούνηαι πάνω από ηέζζεπιρ θοπέρ να γεμίζεηε 
και να αδειάζεηε ηη μικποζύπιγγα και για αςηό ηιρ ηέζζεπιρ 
ππώηερ θοπέρ μποπείηε να ηιρ κάνεηε ζσεηικά γπήγοπα. 

 

 Βήκα 6ο: Σεκεηώζηε ζην απαληεηηθό θύιιν ην ζπλνιηθό όγθν ηνπ δηαιύκαηνο 
AgNO3 πνπ πξνζζέζαηε ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κέρξη ην ηειηθό ζεκείν. 

 
γ. Τποιογηζκοί 

Η ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ AgNO3 κε ην NaCl είλαη: 

AgNO3 + NaCl →  NaNO3 + AgCl↓ 
Αλ είλαη γλσζηό όηη: 

1ml διαλύμαηορ AgNO3 ανηιδπά με 0,006 g NaCl 

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΑΓΝΩΣΟ

+ 

ΓΔΗΚΣΖ
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ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ όγθν ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο AgNO3 πνπ πξνζζέζαηε 
ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ώζηε λα ππνινγίζηε ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 
ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζε NaCl.  
Γιεςκπίνηζη: Χπηζιμοποιήζηε ηο απανηηηικό θύλλο. 

ΑΠΑΝΣΖΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ  
Β] Προζδηορηζκός ηες περηεθηηθόηεηας ηοσ ζαιαζζηλού λερού ζε NaCl 
 

Βήκα 1ο          ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 
            (πιαζηηθό ποηήρη) 

 

 

Όργαλo/α ποσ τρεζηκοποηήζαηε γηα λα κεηρήζεηε ηολ όγθο 

βήκα 2ο  
 

0,5mL ζαιαζζηλού 
λερού 

 
 
 
 
 

βήκα 3ο  
 

5mL απηοληζκέλοσ 
λερού 

 
 
 
 
 

 

Βήκα 6ο 
Όγθος δηαιύκαηος AgNO3 ποσ προζηέζεθε ζηολ 
δοθηκαζηηθό ζωιήλα κέτρη ηο Σειηθό εκείο 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

%w/v ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΓΝΩΣΟΤ 
ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ Δ ΝaCl  

 
 

 
 

 Σςμπληπώνεηαι από ηον βαθμολογηηή  
 

 

25 μονάδες 

10 μονάδες 

5 μονάδες 


