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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 
ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Θ καλλιζργεια του αμπελιοφ άρχιςε από τον άνκρωπο  περίπου το 4000 χρόνια π.Χ. Από τότε οι 
άνκρωποι ςυνειδθτοποίθςαν ότι ο χυμόσ των ςταφυλιϊν μετατρεπόταν μόνοσ του, μετά από 
κάποιεσ μζρεσ αυτόματου «βραςμοφ», ςε ζνα υγρό του οποίου θ πόςθ οδθγοφςε ςε ευφορία. Οι 
αρχαίοι Ζλλθνεσ από τθν εποχι τθσ εγκατάςταςι τουσ ςτθν περιοχι που κατζχει θ ςθμερινι 
Ελλάδα, το 1700 πΧ περίπου αςχολικθκαν με τθν καλλιζργεια και τθν παραγωγι κραςιοφ 
κατακτϊντασ για πολλοφσ αιϊνεσ το μονοπϊλιο του εμπορίου του. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, λαόσ και 
άρχοντεσ, αγάπθςαν το κραςί, όπωσ και το κεό Διόνυςο που του αφιζρωςαν, γιατί τουσ βοθκοφςε 
να  ξεχνοφν τα βάςανά τθσ ηωισ και δθμιουργοφςε ευχάριςτθ ατμόςφαιρα και κζφι ςτθ ςυντροφιά. 
Οι ποιθτζσ τουσ το εξυμνοφςαν, οι φιλόςοφοί τουσ το αποκζωναν και οι αγγειογράφοι το είχαν ςαν 
βαςικό κζμα ςτισ απεικονίςεισ τουσ. 
Θ αγάπθ αυτι ςτο κραςί διατθρικθκε αμείωτθ μζχρι ςιμερα ςτθν Ελλάδα. Μεγάλο μζροσ των 
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων αναφζρονται γφρω από το αμπζλι και το κραςί αλλά και τα 
αποςτάγματά του, τςίπουρο, ρακί, οφηο κλπ. Ο γεωγραφικόσ χϊροσ τθσ Ελλάδασ αλλά και το κλίμα 
ευνόθςε τθν παραγωγι ιδιαίτερων ποικιλιϊν αμπελιοφ, ϊςτε πολλζσ περιοχζσ τθσ να παράγουν 
φθμιςμζνο κραςί (πχ Νεμζα, Λιμνοσ, Αμφνταιο, Κριτθ, Σαντορίνθ κλπ).  
Τα ϊριμα ςταφφλια μεταφζρονται από τον αμπελϊνα ςτο οινοποιείο, όπου ςυνκλίβονται ϊςτε να 
παραλθφκεί ο χυμόσ τουσ (ο μοφςτοσ). Από τουσ ηυμομφκθτεσ που προχπάρχουν ςτθν επιφάνεια 
των ςταφυλιϊν, προκαλείτε θ ηφμωςθ του μοφςτου, ο οποίοσ ςε 30-40 μζρεσ μετατρζπεται ςε 
κραςί. Κατά τθν ηφμωςθ το ςάκχαρο των ςταφυλιϊν μετατρζπεται από τα κατάλλθλα ζνηυμα που 
διακζτουν οι ηυμομφκθτεσ ςε αλκοόλθ, ενϊ ταυτόχρονα παράγεται και διοξείδιο του άνκρακα. Θ 
μεταβολι παριςτάνεται από τθν αντίδραςθ: C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + CO2↑. 
Τα υπολείμματα τθσ ςφνκλιψθσ των ςταφυλιϊν (ςτζμφυλα ι τςίπουρα) επίςθσ αφινονται να 
ηυμωκοφν για τριάντα μζρεσ και ακολοφκωσ αποςτάηονται ςε ειδικά καηάνια οπότε 
παραλαμβάνουμε είτε τςίπουρο είτε οινόπνευμα που χρθςιμοποιείται ςτθ ςυνζχεια για τθν 
παραγωγι οφηου.  
Θ επιτυχία του τελικοφ αποτελζςματοσ, δθλαδι θ καλι ποιότθτα του κραςιοφ ι των αποςταγμάτων 
του εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ. Αρχίηοντασ από το αμπζλι και φτάνοντασ μζχρι τθν 
αποκικευςθ και τελικι κατανάλωςθ του ςθμαντικό ρόλο παίηουν διαδικαςίεσ οι οποίεσ 
ςυςχετίηονται απόλυτα με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Χθμεία, Βιολογία, Φυςικι, Γεωλογία).  
Μερικζσ από τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κα χρθςιμοποιιςετε ςτα πειράματα που κα εφαρμόςετε ςτον 
ςθμερινό τοπικό διαγωνιςμό EUSO. 

ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ 
Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ του κραςιοφ είναι ςυςχετιςμζνθ με τθν Χθμεία, ςε 
τζτοιο βακμό  που ιδιαίτεροσ κλάδοσ τθσ, θ Οινολογία, είναι αφιερωμζνθ ςτο κραςί. Θ Ελλάδα είναι 
παραδοςιακά μια αρκετά ιςχυρι οινοπαραγωγόσ χϊρα, για τθν ικανοποίθςθ μάλιςτα των αναγκϊν 
τθσ ςε επιςτθμονικά ςτελζχθ ζχει ιδρφςει ςτα ΤΕΙ  ιδιαίτερθ ςχολι Οινολογίασ. 
Οι οινολόγοι εργάηονται είτε ςε βιομθχανίεσ εταιριϊν παραγωγισ κραςιοφ ι εργάηονται ςε ιδιωτικά 
εργαςτιρια, τα οποία παραλαμβάνουν, αναλφουν και διορκϊνουν τα δείγματα μοφςτου και 
κραςιοφ που φζρνει ςε αυτά κάκε μικρόσ οινοποιόσ.  
Μια ςειρά από χθμικζσ αναλφςεισ είναι απαραίτθτεσ να γίνουν από τον οινολόγο για κάκε δείγμα 
μοφςτου ι κραςιοφ που φτάνεi ςτο εργαςτιριό του.  
Θ βαςικι ενζργεια του οινολόγου είναι θ διόρκωςθ του μοφςτου ι του κραςιοφ. Ρρζπει να 
φροντίςει κατ’ αρχι να διορκϊςει το μοφςτο ϊςτε να ζχει τελικά, όταν γίνει κραςί, τον επικυμθτό 
αλκοολικό βακμό. Ρρζπει να ρυκμίςει τθν οξφτθτα και το pH του κραςιοφ, ϊςτε αυτό να ζχει τθν 
επικυμθτι γεφςθ αλλά και να το προφυλάξει από το να χαλάςει. Ρρζπει να απομακρφνει επίςθσ 
ανεπικφμθτεσ ουςίεσ από αυτό, όπωσ διάφορα μεταλλικά ιόντα ςιδιρου ι χαλκοφ γιατί θ παραμονι 
τουσ ςτο κραςί αλλοιϊνει το χρϊμα του.  
Απαραίτθτθ κρίνεται τζλοσ θ προςκικθ ςυντθρθτικοφ, διοξείδιου του κείου (SO2) ι αλάτων που 
παράγουν διοξείδιο του κείου ςτο όξινο περιβάλλον του κραςιοφ. Το ςυντθρθτικό προφυλάςςει  το 
κραςί από μικροοργανιςμοφσ ϊςτε να μθν μετατραπεί πχ ςε ξφδι.  
 
Ειςαγωγι.  
Οι οινολόγοι παρατιρθςαν λευκά κολϊματα ςτο κραςί τα οποία επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν 
εμφάνιςι του. Διαπίςτωςαν ότι αυτά οφείλονται ςτθν παρουςία ιόντων ςιδιρου.  Τα ιόντα ςιδιρου 
ςτο κραςί προζρχονται είτε από το ζδαφοσ ςτο οποίο ιταν φυτεμζνο το αμπζλι, είτε από τα 
μθχανιματα ςτα οποία ζγινε θ επεξεργαςία του (ςφνκλιψθ μοφςτου, θ μεταφορά του κλπ).  
Ζτςι δθμιουργικθκε θ ανάγκθ να προςδιοριςτεί θ περιεκτικότθτασ του κραςιοφ ςε ιόντα ςιδιρου. 
Μια πολφ ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ για το προςδιοριςμό  τθσ περιεκτικότθτασ ιόντων και 
χθμικϊν ενϊςεων είναι και θ ζνταςθ του χρϊματοσ του διαλφματοσ  που δθμιουργείται με τθν 
προςκικθ κατάλλθλθσ ουςίασ. Συγκεκριμζνα τα ιόντα ςιδιρου αντιδροφν με το ζνωςθ 
ςιδθροκυανιοφχο κάλιο (Κ4[Fe(CN)6] (εμπειρικό όνομα Λουξ Β) δίνοντασ  ωσ προϊόν ζνωςθ με 
χαρακτθριςτικό μπλε χρϊμα (Fe4[Fe(CN)6]3 - κυανό του Βερολίνου) 
4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]

4– → Fe4[Fe(CN)6]3 
Η πρώτη ςασ αποςτολή ωσ οινολόγων είναι η αντιςτοίχηςη των διαλφματα 1 ζωσ 4 με την 
περιεκτικότητά τουσ ςε ιόντα ςιδήρου, και ο προςδιοριςμόσ περιεκτικότητασ ςε άγνωςτο δείγμα 
κραςιοφ. 
Κάκε οινολόγοσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηει ποια ποςότθτα ςυντθρθτικοφ ζχει προςτεκεί εκ των 
προτζρων ςτο δείγμα που εξετάηει ϊςτε να το ςυμπλθρϊςει ςτθν απαραίτθτθ ποςότθτα, θ οποία 
κα εξαςφαλίςει τθν ςυντιρθςθ του κραςιοφ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.  Θ ποςότθτα των 
ςυντθρθτικϊν ςτα τρόφιμα δεν πρζπει να υπερβαίνει κάποια όρια που κακορίηονται από τθσ 
οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γιατί μποροφν να είναι επικίνδυνα για τθν δθμόςια υγεία. Θ 
ανϊτερθ ποςότθτα ςε SO2 ορίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε 200 mg/L  
Για προφφλαξθ του κραςιοφ από διάφορεσ προςβολζσ μικροοργανιςμϊν προςτίκεται ςαν 
ςυντθρθτικό  αζριο διοξείδιο του κείου ι κειωδϊν αλάτων. 
Το διοξείδιο του κείου και κειϊδθ άλατα είναι δυνατόν να προςδιοριςτοφν ποςοτικά με 
ογκομζτρθςθ του δείγματοσ κραςιοφ με διάλυμα ιωδίου (ιωδομετρία).  
Η δεφτερή ςασ αποςτολή είναι να προςδιορίςετε την ποςότητα ςυντηρητικοφ ςε ζνα δείγμα 
κραςιοφ.  
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ΑΣΚΘΣΘ 1θ : ΜΕΤΘΣΘ ΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΘΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΙ 
Ρροςδιορίςτε τθν περιεκτικότθτα του δείγματοσ του κραςιοφ ςασ ςε ςίδθρο από τθν ζνταςθ του 
μπλε χρϊματοσ 

Υλικά Αντιδραςτιρια 

Συςκευαςίεσ από τςίχλεσ ι φάρμακα 
Σταγονομετρικά μπουκαλάκια 
Σταγονόμετρο 

Διαλφματα κραςιοφ με περιεκτικότθτεσ  ςε ιόντα 
Fe 6, 12, 18 και 24 mg/L (χωρίσ ετικζτεσ 
ςυγκζντρωςθσ) 
Διάλυμα Κ4[Fe(CN)6 0,1 Μ 
Δείγμα άγνωςτου κραςιοφ 

Δραςτθριότθτα 
 Σε τζςςερισ κζςεισ τθσ ςυςκευαςίασ τςίχλασ είναι τοποκετθμζνα τζςςερα δείγματα κραςιοφ 

διαφορετικισ περιεκτικότθτασ ςε ιόντα ςιδιρου. 
 Ρροςκζςτε ςε κάκε κζςθ από 4 ςταγόνεσ διαλφματοσ Κ4[Fe(CN)6 0,1 Μ και περιμζνετε 3 

λεπτά. 
 Ραρατθρείςτε  τθν ζνταςθ του χρϊματοσ και αντιςτοιχείςτε ςτον παρακάτω πίνακα τον 

αρικμό κζςθσ του δείγματοσ με τθν περιεκτικότθτασ 

Αρικμόσ κζςθσ Ρεριεκτικότθτα ςε ιόντα Fe 

1 
2 
3 
4 

Α.  6 mg/L 
Β. 12 mg/L 
Γ. 18 mg/L 
Δ. 24 mg/L 

 Σε μια κενι κζςθ τθσ ςυςκευαςίασ τςίχλασ προςκζςτε 5 ςταγόνεσ από το άγνωςτο δείγμα 
κραςιοφ που ςασ ζχει δοκεί. 

 Ρροςκζςτε ςτο άγνωςτο δείγμα 4 ςταγόνεσ διαλφματοσ Κ4[Fe(CN)6 0,1 Μ και περιμζνετε 3 
λεπτά. 

 Αφοφ παρατθριςετε τθν ζνταςθ του χρϊματοσ ςτο άγνωςτο δείγμα ςυμπλθρϊςτε  τθν 
παρακάτω πρόταςθ. 

Συγκζντρωςθ δείγματοσ ςε ιόντα Fe περίπου: _____ mg/L 
 

ΑΣΚΘΣΘ 2θ: ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΘΘΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΙ 
 

Υλικά Αντιδραςτιρια 

Κωνικι φιάλθ 100 mL  Δείγμα λευκοφ κραςιοφ 
Σφριγγα 5 mL  Διάλυμα υδροξειδίου νατρίου  ΝαΟΘ 20% w/v 
Ριπζττα 10 mL Διάλυμα κειικοφ οξζοσ H2SO4 50% w/v 
 Διάλυμα δείκτθ άμυλο 
 Διάλυμα ιωδίου I2  0,01Μ 

 
Δραςτθριότθτα 
 Στθ κωνικι φιάλθ προςκζςτε 10 mL από το άγνωςτο δείγμα  κραςιοφ με τθν βοικεια τθσ 

πιπζτασ 
 Ρροςκζςτε ςτο κραςί επιπλζον 40 ςταγόνεσ  ΝαΟΘ 20% w/v. 
 Αφιςτε  τθν φιάλθ ςε θρεμία για 6-7 min. 
 Ρροςκζςτε με προςοχι 20 ςταγόνεσ  κειικοφ οξζοσ και κατόπιν 10 ςταγόνεσ  δείκτθ άμυλο. 
 Γεμίςτε τθν ςφριγγα των 5 mL με το διάλυμα ιωδίου.  
 Ογκομετρείςτε  το δείγμα κραςιοφ προςκζτοντασ ςταγόνα - ςταγόνα το διάλυμα ιωδίου ζωσ 

ότου  εμφανιςτεί το χαρακτθριςτικό μπλε χρϊμα. Κατά τθν προςκικθ του ιωδίου αναδεφεται 
τθν κωνικι φιάλθ. 

 Το τζλοσ τθσ ογκομζτρθςθσ διαπιςτϊνεται όταν το μπλε χρϊμα παραμείνει για τουλάχιςτον 30 
δευτερόλεπτα. 

 Συμπλθρϊςτε τθν παρακάτω πρόταςθ. 
Πγκοσ ιωδίου που απαιτικθκε: ________ mL. 
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Υπολογιςμοί – Αποτελζςματα 

Α. Με δεδομζνο το όγκο ιωδίου που υπολογίςατε τα mol ιωδίου είναι: 
n I2= ______ x 10-3 mol 

 

B. Θ αντίδραςθ που ζγινε ςτθν κωνικι φιάλθ είναι: 
SO2 + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2 HI 

Επομζνωσ τα mol του SO2 είναι 
n SO2= _______ x 10-3 mol 

 

Γ. Θ μάηα SO2  (Μr = 64) που περιζχεται ςτα 10 mL κραςιοφ είναι: 
m SO2 = _______ mg 

 

Δ. Ρεριεκτικότθτα δείγματοσ κραςιοφ ςε SO2 εκφραςμζνθ ςε mg/L είναι: 
Ρεριεκτικότθτα SO2 =_________ mg/L 

 

Ε. Είναι θ περιεκτικότθτα που βρικατε εντόσ των ορίων που κακορίηονται από τισ οδθγίεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ;  

_______ 
 

ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 
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ΡΟΚΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2012 
ΦΥΣΙΚΘ 

Με τθ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ επιδιϊκουμε: 
Με τθ βοικεια τθσ Αρχισ του Αρχιμιδθ και τθ ζννοια τθσ Άνωςθσ να καταςκευάςουμε 
αλκοολόμετρο ϊςτε να προςδιορίςουμε τον αλκοολικό βακμό άγνωςτου αποςτάγματοσ. 

 
Επιςθμάνςεισ από τθ κεωρία 

Α. Πταν βυκίηουμε ζνα ςϊμα ςε ζνα υγρό, τότε το υγρό αςκεί ςτο ςϊμα δφναμθ θ οποία ονομάηεται άνωςθ. 
Θ άνωςθ (Α) ζχει κατεφκυνςθ αντίκετθ του βάρουσ (Βςωμ.) του ςϊματοσ. Στθν κατάςταςθ ιςορροπίασ 
προφανϊσ ιςχφει: 

Α=Βςωμ.   (1)      
Το μζτρο τθσ άνωςθσ είναι ίςο με το βάροσ του υγροφ που εκτοπίηει το 
ςϊμα: 
   Α=ευγροφ∙Vβυκ.  ι   Α=ρυγροφ∙g∙Vβυκ.  (2) 

(ευγροφ και ρυγροφ το ειδικό βάροσ και θ πυκνότθτα του υγροφ 
αντίςτοιχα, Vβυκ. ο όγκοσ του υγροφ, που εκτοπίηει το ςϊμα, ο 
οποίοσ είναι ίςοσ με τον όγκο του ςϊματοσ, που βυκίηεται μζςα ςτο 
υγρό και g θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ) 

Αν το ςϊμα που βυκίηεται είναι ζνασ κφλινδροσ τότε:  Vβυκ.=S∙hβυκ. (3),  

όπου S θ επιφάνεια τθσ βάςθσ του κυλίνδρου και hβυκ. το φψοσ του 
κυλίνδρου που ζχει βυκιςτεί. 

Συνδυάηοντασ  τισ ςχζςεισ (1), (2) και (3), και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι Βςωμ.= mςωμ.∙g (4) 

Ζχουμε τελικά ότι θ πυκνότθτα του υγροφ δίδεται από τθ ςχζςθ: 

 
Από τθν τελευταία ςχζςθ, είναι φανερό, ότι θ πυκνότθτα είναι ανάλογθ με το αντίςτροφο 
του φψουσ που βυκίςτθκε. Επομζνωσ θ γραφικι παράςταςθ   

ρυγροφ=f(1/ hβυκ) είναι ευκεία,   με κλίςθ mςωμ/S. 

Β. Ο λεγόμενοσ αλκοολικόσ βακμόσ είναι μονάδα μζτρθςθσ τθσ κατ' όγκο περιεκτικότθτασ 
αλκοόλθσ ςε διάφορα διαλφματα, καλοφμενα αλκοολοφχα. Ο αλκοολικόσ βακμόσ 
ςυμβολίηεται ομοίωσ με τουσ βακμοφσ κερμομζτρου (π.χ. 90°) και προςδιορίηεται από 
ειδικό εργαςτθριακό όργανο, το αλκοολόμετρο. Ο αλκοολικόσ βακμόσ φζρεται 
υποχρεωτικά με εμφανι ζνδειξθ ςε όλα τα διακινοφμενα ςτο εμπόριο αλκοολοφχα ποτά.  
Θ πυκνότθτα των αλκοολοφχων ποτϊν εξαρτάται από τουσ αλκοολικοφσ βακμοφσ του 
ποτοφ (βλζπε διάγραμμα ςτο φφλλο εργαςίασ). Από το διάγραμμα μπορεί να 
προςδιοριςτοφν οι αλκοολικοί βακμοί ενόσ διαλφματοσ, αν γνωρίηουμε τθν πυκνότθτα του 
και αντίςτροφα.  

Το «αλκοολόμετρο» του πειράματοσ μασ αποτελείται από ζνα πλαςτικό καλαμάκι ςτο ζνα άκρο του 
οποίου ζχουν ειςαχκεί ςφαιρίδια μολφβδου και ζχει ςφραγιςκεί από μονωτικό υλικό (ςιλικόνθ). Στα  
εςωτερικά του τοιχϊματα ζχει προςαρμοςκεί μικρι λεπτι μετροταινία που μετρά το φψοσ του, με το μθδζν 
ςτο κάτω ςφραγιςμζνο άκρο του. Για να λειτουργιςει πρζπει να το βακμονομιςετε.  

 
ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 

 
 

 Α 
 

 

 

 

 

 

 

  

     Βςωμ                              

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8C
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Φφλλο εργαςίασ 

Πργανα και υλικά  
1. Ζξι δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ με διαλφματα, γνωςτισ πυκνότθτασ. 
2. Βάςθ ςτιριξθσ των δοκιμαςτικϊν ςωλινων. 
3. Ζνα ‘καλαμάκι’ κατάλλθλα βακμονομθμζνο. 
4. Ζνα ‘πϊμα’.  
5. Ζνα δοκιμαςτικό ςωλινα με διάλυμα άγνωςτθσ πυκνότθτασ. 

Ρειραματικι διαδικαςία 
Λιψθ πειραματικϊν μετριςεων 

1. Ηυγίςτε το ‘καλαμάκι’ με ηυγό ακριβείασ  και μετριςτε τθν διάμετρο του με 
τθν βοικεια διαςτθμόμετρου. 

m=     g d=      cm 

2. Τοποκετείςτε το ‘πϊμα’ ςτο ςωλινα του διαλφματοσ Α. Βυκίςτε το ‘καλαμάκι’ ςτο διάλυμα, 
περιμζνετε να ιςορροπιςει, και ςθμειϊςτε τθν ζνδειξθ του φψουσ, που βυκίςτθκε,  ςτθ 2θ ςτιλθ του  
πίνακα. (το ‘πϊμα’ χρθςιμοποιείται για να μθν ζρχεται ςε επαφι το καλαμάκι με τα τοιχϊματα του 
ςωλινα) 

3. Επαναλάβετε τθν διαδικαςία του βιματοσ 2 για όλα τα υπόλοιπα διαλφματα. 
4. Στθ ςυνζχεια ξεκινϊντασ από το τελευταίο διάλυμα (Η) επαναλάβετε τθν διαδικαςία των βθμάτων 2 

και 3 ςυμπλθρϊνοντασ τθν 3θ ςτιλθ του  πίνακα. 
ΡΙΝΑΚΑΣ 

1 
Διάλυμα 

2 
Φψοσ 1, h1 

(cm) 

3 
Φψοσ 2, h2 

(cm) 

4 
Μζςο φψοσ, h 

(cm) 

5 
1/h 

(cm-1) 
(3 δεκαδικά) 

6 
Ρυκνότθτα 

διαλφματοσ, ρ 
(gr/cm3) 

A  

   

0,85 

B  

   

0,90 

Γ  

   

0,95 

Δ  

   

1,00 

Ε  

   

1,05 

Η  

   

1,10 

 
Στθν 6θ ςτιλθ είναι ςθμειωμζνεσ οι τιμζσ τθσ πυκνότθτασ των διαλυμάτων. 
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Επεξεργαςία των πειραματικϊν δεδομζνων 

1) Συμπλθρϊςτε τθν 4θ ςτιλθ του πίνακα, με το μζςο φψοσ. *h=(h1+h2)/2] 
2) Συμπλθρϊςτε τθν 5θ ςτιλθ του πίνακα. 
3) Στο πιο κάτω μιλιμετρζ βακμολογιςτε κατάλλθλα τουσ άξονεσ και τοποκετιςτε τα ςθμεία με τισ τιμζσ 

τθσ πυκνότθτασ των διαλυμάτων(ςτιλθ 6) ςε ςχζςθ με το 1/h (ςτιλθ 5). 
 Χαράξτε τθ καλφτερθ δυνατι ευκεία που περνά πλθςιζςτερα από το ςφνολο των ςθμείων. 

 
4) Από τθ πειραματικι ευκεία που ςχεδιάςατε, υπολογίςτε τθν κλίςθ αυτισ α, (εκτόσ τθσ τιμισ τθσ 

κλίςθσ να γραφεί και θ μονάδα μζτρθςθσ) 

 

 

α = Δρ/Δ(1/h) =……………… 

5) Σασ ζχει δοκεί δείγμα (Χ) από αλκοολοφχο ποτό (τςίπουρο).  
Βυκίςτε το ‘καλαμάκι’ και ςθμειϊςτε το φψοσ που βυκίςτθκε.   

h=________cm 
Από το διάγραμμα που καταςκευάςατε υπολογίςτε τθν πυκνότθτα του.  

ρ=________ gr/cm3  

Από το διάγραμμα  αλκοολικϊν βακμϊν-πυκνότθτασ υπολογίςτε τον αλκοολικό βακμό του. 
Β=_____ο  

ρ (gr/cm
3
) 

1/h (cm
-1

) 
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6) Σε ποιο από τα παρακάτω διαλφματα θ άνωςθ που δζχεται το ‘καλαμάκι’ είναι μεγαλφτερθ;  

 Στο διάλυμα Α 

 Στο διάλυμα Η 

 Στο διάλυμα Χ 

 Σε όλα τθν ίδια. Σθμειϊςτε το αντίςτοιχο πλαίςιο. 

 
7)  Από τισ μετριςεισ μάηασ και διαμζτρου, που πραγματοποιιςατε ςτθν 1θ πειραματικι διαδικαςία, 

υπολογίςτε το πθλίκο mςωμ/S 

 

 

g/cm2
 

8) Συγκρίνετε τθν κλίςθ α του διαγράμματοσ, που υπολογίςατε ςτθ δραςτθριότθτα 4, με τθν τιμι του 
λόγου mςωμ/S. Ρρζπει να είναι ίςεσ; Σχολιάςτε τθ διαφορά τουσ. 

 

 

 

 
 

 
 

Β 
ο
 

ρ (gr/cm
3
) 
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ΡΟΚΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2012 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 «ΟΙ ΗΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Θ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΣΙΟΥ» 

ΘΕΩΙΑ 

1.Ζυμομφκητεσ: «οι Οινοδημιουργοί» 

Οι μφκθτεσ είναι ευκαρυωτικοί, ετερότροφοι, μθ-φωτοςυνκετικοί οργανιςμοί. Αποτελοφν ξεχωριςτό 
βαςίλειο από αυτά των ηϊων και των φυτϊν (Whittaker 1969). Οι μφκθτεσ εμφανίηουν τεράςτια 
ποικιλία και υπάρχουν παντοφ. Οι περιςςότεροι βρίςκονται ςτο ζδαφοσ και τα φυτά και 
διατρζφονται από οργανικά ςυςτατικά. Είναι αυςτθρά αερόβιοι, αλλά μποροφν να ηιςουν και με 
μειωμζνο οξυγόνο ι απουςία οξυγόνου. Διακρίνονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: τουσ 
ηυμομφκθτεσ (μονοκφτταροι μφκθτεσ) και τουσ υφομφκθτεσ (πολυκφτταροι μφκθτεσ). Οι 
ηυμομφκθτεσ του είδουσ Saccharomyces cerevisae χρθςιμοποιοφνται ωσ μαγιά ςτθν αρτοποιία και 
ςτθν παραγωγι κραςιοφ. 

Saccharomyces cerevisae: πρόκειται για μονοκφτταρο και μονοπφρθνο μφκθτα με ςφαιρικό ι 
ωοειδζσ ςχιμα. Θ αναπαραγωγι του γίνεται ςχεδόν πάντα μονογονικά με εκβλάςτθςθ. Το γζνοσ 
Saccharomyces περιλαμβάνει περίπου 30 είδθ , ενϊ το πλζον γνωςτό είναι αυτό του  S. cerevisae, 
λόγω τθσ ικανότθτάσ του ςε ςυνκικεσ ζλλειψθσ οξυγόνου να επιτελεί τθν  αλκοολικι ηφμωςθ , 
παράγοντασ αλκοόλθ (οινοποιία, ηυκοποιία ) και διοξείδιο του άνκρακα (αρτοποιϊα). Σε κάκε 
περίπτωςθ χρθςιμοποιοφνται και διαφορετικά ςτελζχθ του S. cerevisae  

2.Ζφμωςη: «η Διαδικαςία» 

Με τον όρο Αλκοολική Ζφμωςη εννοοφμε τθ διαδικαςία παραγωγισ αικυλικισ 
αλκοόλθσ(οινόπνευμα), ενζργειασ, και διοξειδίου του άνκρακα από τθ διάςπαςθ ςακχάρων, όπωσ θ 
γλυκόηθ, υπό αναερόβιεσ ςυνκικεσ. Θ ςυνολικι αντίδραςθ τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ είναι: 

Σάκχαρα(γλυκόηθ) → Αικυλικι Αλκοόλθ (Οινόπνευμα) + CO2 + κερμότθτα 

Τα ςταφφλια ςυλλζγονται όταν ωριμάςουν, οπότε και θ ςυγκζντρωςθ των ςακχάρων είναι αρκετά 
υψθλι. Στο φλοιό των ςταφυλιϊν υπάρχουν ιδθ αδρανοποιθμζνοι ηυμομφκθτεσ. Στθ ςυνζχεια τα 
ςταφφλια ςυνκλίβονται με μθχανικό τρόπο και παράγεται ο μοφςτοσ (γλεφκοσ). Θ διαδικαςία αυτι 
ενεργοποιεί τουσ ηυμομφκθτεσ , που ζρχονται πλζον ςε επαφι με τα ςάκχαρα του χυμοφ των 
ςταφυλιϊν. Θ ηφμωςθ πραγματοποιείται ςε δφο ςτάδια: αρχικά οι ηυμομφκθτεσ αναπτφςςονται 
γριγορα παρουςία οξυγόνου. Μόλισ εξαντλθκεί το οξυγόνο που περιζχεται ςτο μοφςτο, 
αναςτζλλεται θ ανάπτυξθ των μυκιτων και αρχίηει θ αναερόβια διάςπαςθ των ςακχάρων ςε 
αικυλικι αλκοόλθ και διοξείδιο του άνκρακα. Στθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ παράγεται 
κερμότθτα, γι’αυτό και θ κερμοκραςία του μοφςτου ανεβαίνει. Σε ςυγκεντρϊςεισ αλκοόλθσ 
μεγαλφτερεσ από 14% οι ηυμομφκθτεσ αδρανοποιοφνται και θ ηφμωςθ ολοκλθρϊνεται. 

3.Άμπελοσ: «ο πρωταγωνιςτήσ» 

Θ άμπελοσ ανικει ςτθν οικογζνεια των αμπελιδϊν (Vitaceae ι  Ampelidaceae),θ οποία 
περιλαμβάνει καμνϊδθ φυτά , ςυνικωσ αναρριχϊμενα (ζνα άλλο γνωςτό ςασ φυτό τθσ ίδιασ 
οικογζνειασ είναι ο κιςςόσ). Τα ποιο ςθμαντικά φυτά αυτισ τθσ οικογζνειασ είναι αυτά του γζνουσ 
Vitis, που ζχουν μεγάλθ γεωγραφικι εξάπλωςθ. Σε αυτό το γζνοσ υπάγονται τα είδθ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι κραςιοφ και ςταφυλιϊν. Το είδοσ με τθ μεγαλφτερθ εξάπλωςθ 
(Ευρϊπθ, Δυτ.Αςία και Β.Αφρικι) είναι το Vitis vinifera ι Ευρωπαϊκι Άμπελοσ, ςτο οποίο ανικουν 
και οι ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται ςτθν Ελλάδα. 
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ΡΟΚΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2011-2012 
ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΡΟΛΘΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Α) ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟ 
 

1) Δομι Μικροςκοπίου: 

 
 
2) Οι φακοί και οι μεγεκφνςεισ 
Οι  αντικειμενικοί φακοί που κα χρθςιμοποιιςετε για τθν παρατιρθςθ των παραςκευαςμάτων είναι 
: 4× (κόκκινθ γραμμι), 10× (κίτρινθ γραμμι)και 40× (μπλε γραμμι). ΔΕΝ κα χρθςιμοποιιςετε τον 
φακό με τθ λευκι γραμμι. 
Θ ςυνολικι μεγζκυνςθ του αντικειμζνου που βλζπουμε προκφπτει αν πολλαπλαςιάςουμε τθν 
μεγζκυνςθ του προςοφκάλμιου(×10, για τα μικροςκόπια που κα χρθςιμοποιιςετε) με τθν 
μεγζκυνςθ του αντικειμενικοφ φακοφ που ζχουμε τοποκετιςει πχ αν ζχουμε τοποκετιςει τον 
αντικειμενικό 4Χ τότε θ ςυνολικι μεγζκυνςθ είναι:10 φορζσ (προςοφκάλμιοσ) Χ 4 φορζσ 
(αντικειμενικόσ) = 40 φορζσ. 
Θ μαφρθ βελόνα που βλζπετε πάντα ςτο οπτικό πεδίο του μικροςκοπίου χρθςιμεφει για να δείξουμε 
ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο αλλά και να υπολογίςουμε το μζγεκοσ του αντικειμζνου που βλζπουμε. 
Ραρατθρείςτε ότι ζχει υποδιαιρζςεισ των 5 mm και 1mm. 

Για οποιαδιποτε απορία ςχετικά με τθ χριςθ του μικροςκοπίου ρωτιςτε τουσ επιβλζποντεσ. 
ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ! 
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«ΟΙ ΗΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Θ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΣΙΟΥ» 
ΑΣΚΘΣΘ 1 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ ΗΥΜΟΜΥΚΘΤΩΝ ΣΤΘ ΜΑΓΙΑ 

ΟΓΑΝΑ-ΥΛΙΚΑ 
 Δείγμα καλλιζργειασ ηυμομυκιτων 

 Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ και καλυπτρίδεσ 

 Ρλαςτικό Σταγονόμετρο 

 
Ι) Από το δοχείο με το δείγμα τθσ καλλιζργειασ παίρνετε χρθςιμοποιϊντασ το πλαςτικό 
ςταγονόμετρο 1-2 ςταγόνεσ, τισ οποίεσ απλϊνετε ςε μια αντικειμενοφόρο και τοποκετείτε τθν 
καλυπτρίδα. 
ΙΙ) Τοποκετείτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθρείτε, ξεκινϊντασ από τθ μικρότερθ 
(× 4) και αυξάνοντασ ςταδιακά  τθ μεγζκυνςθ. 
ΡΙΝ ΡΟΧΩΘΣΕΤΕ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΑΣ 
IΙΙ) Στθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ (×40) ςχεδιάςτε τι παρατθρείτε: 
(τμιμα του οπτικοφ πεδίου) 

 

Μεγζκυνςθ : ………………..(φορζσ) 

ΙV) Ραρατθρϊντασ με προςοχι  και χρθςιμοποιϊντασ το βζλοσ-χάρακα του μικροςκοπίου 
υπολογίςτε το πραγματικό μζγεκοσ (διάμετροσ) ενόσ κυττάρου ηυμομφκθτα (ςτουσ υπολογιςμοφσ 
ςασ μθν ξεχάςετε να λάβετε υπ’όψιν ςασ τθ ςυνολικι μεγζκυνςθ): 
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ΑΣΚΘΣΘ 2 
ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΘΣ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΗΥΜΟΜΥΚΘΤΩΝ 

Τα τρία δείγματα  περιζχουν τουσ ίδιουσ ηυμομφκθτεσ, ςτο ίδιο κρεπτικό υλικό (διάλυμα 
ςακχαρόηθσ), αφζκθκαν όμωσ να αναπτυχκοφν, για τον ίδιο χρόνο, ςε διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ: 
το δείγμα Α αναπτφχκθκε ςτο ψυγείο (6ο- 70C), το δείγμα Β ςε κερμοκραςία δωματίου (250C) και το 
δείγμα Γ ςε υδατόλουτρο (κερμοκραςία 600C). Αφοφ παρατθριςετε προςεκτικά τα τρία δείγματα, 
να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 
1) Με βάςθ τισ παρατθριςεισ ςασ, ποια από τισ παραπάνω είναι θ καταλλθλότερθ κερμοκραςία για 
τθν ανάπτυξθ των ηυμομυκιτων;  

 

 

2) Ροια παρατιρθςθ , ςυγκεκριμζνα , ςασ οδιγθςε ςτο παραπάνω ςυμπζραςμα και γιατί; 
 

 

 

3) Μποροφμε να παράγουμε κραςί, ςε αρκετά υψθλζσ και ςε αρκετά χαμθλζσ κερμοκραςίεσ; Γιατί; 
 

 

ΑΣΚΘΣΘ 3 
Α.  ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ ΤΘΣ ΑΜΡΕΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ) 

Τα άνκθ τθσ αμπζλου βρίςκονται πολλά μαηί, πάνω ςε ζναν άξονα. Θ ομαδοποιθμζνθ αυτι μορφι 
των ανκζων , που ςυναντάται ςτα περιςςότερα αγγειόςπερμα, ονομάηεται ταξιανθία. Από τθν 
ταξιανκία αυτι κα προκφψει , μετά τθ γονιμοποίθςθ, ο καρπόσ(ςταφφλι). 
Ραρακάτω ςασ δίνονται εικόνεσ και διαγραμματικζσ απεικονίςεισ τθσ ταξιανκίασ τθσ αμπζλου: 

      
 
 
 
 
Ραρατθρϊντασ προςεκτικά τισ παραπάνω εικόνεσ και ςυςχετίηοντασ τισ με τουσ τφπουσ ταξιανκιϊν 
των αγγειόςπερμων που δίνονται παρακάτω να ορίςετε τον τφπο τθσ ταξιανκίασ τθσ αμπζλου: 

ΔΙΑΦΟΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΝΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΡΕΜΩΝ 

ΟΓΑΝΑ-ΥΛΙΚΑ  3 δείγματα από καλλιζργειεσ ηυμομυκιτων  με τισ ενδείξεισ Α,Β,Γ 
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 Θ ταξιανκία τθσ αμπζλου είναι:___________________________________ 
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Β.  ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΘΣ ΑΜΡΕΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΘ ΜΟΦΘ ΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 
Οι εικόνεσ που παρατίκενται παρακάτω, απεικονίηουν διάφορεσ μορφζσ ελαςμάτων που 
παρατθροφνται ςτα φφλλα των αγγειόςπερμων. Ραρατθρϊντασ προςεκτικά τισ εικόνεσ και 
αντιπαραβάλλοντασ τεσ με το φφλλο που ςασ ζχει δοκεί, να διακρίνετε τθ μορφι του ελάςματοσ ςτο 
φφλλο τθσ αμπζλου 
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 
Το φφλλο τθσ αμπζλου  είναι:_________________________________________ 
 

 
 


