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Φυςικι  [1] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΣΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 

Ειςαγωγή. 

Γφρω από θλεκτρικά φορτιςμζνα ςώματα δθμιουργείται  θλεκτροςτατικό πεδίο. Η μελζτθ 

του θλεκτρικοφ πεδίου γίνεται με τθ βοικεια των μεγεκών: ζνταςη E  (διανυςματικό) και 

δυναμικό V (μονόμετρο),ενώ για τθν απεικόνιςθ του χρθςιμοποιοφνται οι δυναμικζσ 

γραμμζσ. τθν εργαςτθριακι άςκθςθ κα αςχολθκοφμε με το δυναμικό. 

Ηλεκτρικό πεδίο ςθμειακοφ φορτίου. 

 Σο διπλανό ςχιμα απεικονίηει ζνα τζτοιο πεδίο, που δθμιουργείται από 

κετικό θλεκτρικό φορτίο τοποκετθμζνο ςτο ςθμείο Ο. Οι δυναμικζσ 

γραμμζσ απομακρφνονται ακτινικά από το ςθμειακό φορτίο. Αντίκετα, 

αν το φορτίο είναι αρνθτικό, οι δυναμικζσ γραμμζσ κατευκφνονται προσ 

αυτό.  

ε ςθμείο Α του πεδίου, που απζχει απόςταςθ r από το 

ςθμειακό φορτίο  Q, το δυναμικό δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

Από τθν παραπάνω ςχζςθ φαίνεται ότι το δυναμικό είναι 

αντίςτροφα ανάλογο με τθν απόςταςθ, κάτι που 

απεικονίηεται και ςτο διπλανό διάγραμμα. 

Για τθν πειραματικι απεικόνιςθ του θλεκτρικοφ πεδίου 

χρθςιμοποιικθκε θ διάταξθ τθσ διπλανισ εικόνασ. Η 

διαφανισ λεκάνθ περιζχει καλαμποκζλαιο και ςπόρουσ 

παπαροφνασ. Η τροφοδοςία των θλεκτροδίων, για τθ 

δθμιουργία του θλεκτρικοφ πεδίου, γίνεται με τθ 

βοικεια τθσ θλεκτροςτατικισ μθχανισ. τθ κζςθ του 

ςθμειακοφ φορτίου χρθςιμοποιικθκε θ άκρθ μεταλλικισ 

ακίδασ. 

Οι παρακάτω εικόνεσ δείχνουν το χώρο γφρω από τθν ακίδα, πριν και μετά τθν εφαρμογι 

του θλεκτρικοφ πεδίου, όπου φαίνεται θ προςανατολιςμζνθ διάταξθ των ςπόρων. 

  
Πριν την εφαρμογή του Ηλεκτρικοφ πεδίου ...και μετά 

 

Α Ο r 



Φυςικι  [2] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

Ηλεκτρικό πεδίο φορτιςμζνου ςφαιρικοφ αγωγοφ. 

Οι παρακάτω εικόνεσ δείχνουν το χώρο γφρω από δακτφλιο, πριν και μετά τθν εφρμογι του 

θλεκτρικοφ πεδίου. Ο δακτφλιοσ ςυμπεριφζρεται ςαν θ τομι ςφαιρικισ επιφάνειασ με το 

υγρό. 

  
Πριν την εφαρμογή του Ηλεκτρικοφ πεδίου ...και μετά 

 το χώρο ζξω από το δακτφλιο οι ςπόροι ζχουν κατανεμθκεί, όπωσ και γφρω από το 

"ςθμειακό" φορτίο. το εςωτερικό του δακτυλίου δεν μετακινικθκαν, όπωσ φαίνεται και 

ςτθ μεγζκυνςθ, που ακολουκεί.  

  
Στο χώρο ζξω από το δακτφλιο τα ςωματίδια ζχουν μετατοπιςτεί. 

 Στο εςωτερικό οι αλλαγζσ είναι αςήμαντεσ. 
Πράγματι, το δυναμικό του πεδίου ςφαιρικοφ αγωγοφ, ακτίνασ 

R, δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 

κάτι που απεικονίηεται και ςτο διπλανό διάγραμμα. 

Δθλαδι ςτο εςωτερικό του αγωγοφ το δυναμικό είναι ςτακερό, ενώ 

μθδενίηεται θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου. Ο ςφαιρικόσ αγωγόσ, 

ςτο χώρο ζξω απ' αυτόν, ςυμπεριφζρεται ςαν ςθμειακό αντικείμενο, 

με το φορτίο ςυγκεντρωμζνο ςτο κζντρο του. 

Α 
r 



Φυςικι  [3] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

1η Εργαςτηριακή δραςτηριότητα. 

 Προςκζςτε ςτθ λεκάνθ απιονιςμζνο νερό. 

 Σοποκετείςτε τθν ακίδα, ςχιματοσ ‘Γ’, ςτθν ειδικι υποδοχι, ςε 

τζτοια κζςθ  ώςτε να μπορεί να βυκίηεται ςτο νερό και ςε 

απόςταςθ 3cm από το κζντρο τθσ λεκάνθσ. 

 υνδζςτε με τα κατάλλθλα καλώδια για να 

καταςκευάςετε το κφκλωμα του ςχιματοσ. 

 τερεώςτε τον ακροδζκτθ που ςυνδζεται με το ‘COM’ 

του πολυμζτρου ςε δυναμικό ‘0’, ςτο μεταλλικό 

περίβλθμα τθσ λεκάνθσ. 

 Ο ακροδζκτθσ, που ςυνδζεται με το ‘V/Ω’ του 

πολυμζτρου, κα χρθςιμοποιθκεί για να μετρά το 

δυναμικό ςτο νερό. 

 Σοποκετείςτε τον επιλογζα του πολυμζτρου ςτθ κζςθ 

200V ςυνεχζσ.   

Καλζςτε τον επιβλζποντα να ελζγξει το κφκλωμα και να θζςει ςε 

λειτουργία το τροφοδοτικό. 

 Πάρτε τιμζσ του δυναμικοφ ςτθ διεφκυνςθ ΑΓ, για διάφορεσ αποςτάςεισ από τθν ακίδα, 

ανά 0,5cm όπωσ φαίνεται ςτθ ςτιλθ 1. υμπλθρώςτε τθ ςτιλθ 4 του πίνακα. 

1 2 3 4 

r (cm) r (m) 1/r (1/m) V (Volt) 

2,5    

3    

3,5    

4    

4,5    

5    

    

 Σοποκετείςτε το διακόπτθ του τροφοδοτικοφ ςτθ κζςθ ‘OFF’. 

 υμπλθρώςτε τισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ του πίνακα. 

 Σι μορφι πρζπει να ζχει το διάγραμμα V=V(1/r) του δυναμικοφ V ςε ςχζςθ με το 

αντίςτροφο τησ απόςταςησ r από το ςθμειακό φορτίο; 

 Α. κφκλοσ_____  Β. Τπερβολι_____       Γ. Ευκεία_____  

θμειώςτε τθ ςωςτι απάντθςθ πριν τθν καταςκευι του διαγράμματοσ.  

Καλζςτε τον επιβλζποντα πριν προχωριςετε. 

 Καταςκευάςτε το διάγραμμα V=V(1/r) , ςε μιλιμετρζ χαρτί.  

 Από τθν κλίςθ του διαγράμματοσ υπολογίςτε τθν ποςότθτα φορτίου Q, που φαίνεται να 

ζχει θ άκρθ τθσ ακίδασ.  Χρθςιμοποιιςτε τθ ςχζςθ (1) τθσ ειςαγωγισ. 

θμειώςτε τθ διαδικαςία του υπολογιςμοφ ςασ: 

 

 

 

 

Q=______   __C 

+8V 0V 

Α Γ 



Φυςικι  [4] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

 

 

2η Εργαςτηριακή δραςτηριότητα. 

 Σοποκετείςτε το δακτφλιο, ςτθ δεφτερθ 

ειδικι υποδοχι, ςε τζτοια κζςθ  ώςτε να 

μπορεί να βυκίηεται ςτο νερό και το κζντρο 

του ςε απόςταςθ 3cm από το κζντρο τθσ 

λεκάνθσ. 

 υνδζςτε με τα κατάλλθλα καλώδια για να 

καταςκευάςετε το κφκλωμα του ςχιματοσ. 

 τερεώςτε τον ακροδζκτθ που ςυνδζεται με 

το ‘COM’ του πολυμζτρου ςε δυναμικό ‘0’, 

ςτο μεταλλικό περίβλθμα τθσ λεκάνθσ. 

 Ο ακροδζκτθσ, που ςυνδζεται με το ‘V/Ω’ 

του πολυμζτρου, κα χρθςιμοποιθκεί για να 

μετρά το δυναμικό ςτο νερό. 

 Καλζςτε τον επιβλζποντα να ελζγξει το κφκλωμα και να θζςει ςε λειτουργία το τροφοδοτικό. 

 Μετακινώντασ τον ακροδζκτθ βρείτε ςε ποιο ςθμείο, ανάμεςα ςτθν ακίδα και το 

δακτφλιο, μθδενίηεται το δυναμικό. 

 Θεωρώντασ ότι δεν ζχει επθρεαςτεί το «φορτίο» τθσ ακίδασ υπολογίςτε τθν ποςότθτα 

φορτίου Q΄, που φαίνεται να ζχει ο δακτφλιοσ.  

θμειώςτε τθ διαδικαςία του υπολογιςμοφ ςασ (Υπόδειξη: Το Δυναμικό είναι μονόμετρο μζγεθοσ): 

 

 

Q΄=______   __C 

 Σοποκετείςτε το διακόπτθ του τροφοδοτικοφ ςτθ κζςθ ‘OFF’, αποςυνδζςτε τα καλώδια 

από το κφκλωμα και αδειάςτε το νερό.  

 

+8V 0V -8V 



Χθμεία [1] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ 

ΕΝΤΔΡΑ ΑΛΑΣΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΚΡΤΣΑΛΛΩΗ. 

Ειςαγωγι. 

 τισ ετικζτεσ των αντιδραςτθρίων  που υπάρχουν ςτο εργαςτιριο χθμείασ του ςχολείου  

ςασ, πολλά άλατα ςε μορφι κρυςτάλλων εμ φανίηονται να ενςωματϊνουν ςτο μόριό τουσ 

μόρια νεροφ .Σα άλατα αυτά χαρακτθρίηονται ωσ «ζνυδρα» και  το νερό που περιζχεται 

ςτουσ κρυςτάλλουσ ονομάηεται «νερό κρυςτάλλωςθσ». Πχ  το ζνυδρο χλωριοφχο βάριο 

εμφανίηεται με χθμικό τφπο: BaCl2· 2 H2O. Σα μόρια του νεροφ κρυςτάλλωςθσ 

καταλαμβάνουν κακοριςμζνεσ κζςεισ ςτο πλζγμα του κρυςτάλλου ι απλά ςυμπλθρϊνουν 

κενά που υπάρχουν ςτο πλζγμα.  . Σα μόρια αυτά του νεροφ μποροφν να απομακρυνκοφν 

τισ περιςςότερεσ φορζσ με κζρμανςθ. 

Πειραματικόσ προςδιοριςμόσ νερών κρυςτάλλωςθσ ζνυδρου κειικοφ χαλκοφ 

Όργανα Αντιδραςτιρια. 

Ηυγόσ. Ζνυδροσ κειικόσ χαλκόσ (CuSO4 · x H2O) 

Πλαςτικά δοχεία  για ηυγίςεισ.  

Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ κερμάντοχοσ.   

Γκαηάκι και αναφλεκτιρασ  

Ράβδοσ ςτιριξθσ με λαβίδα για τον ςωλινα.  

 

Δραςτθριότθτα 

ασ δίνεται  ζνα άλασ  ζνυδρου κειικοφ χαλκοφ CuSO4 · x H2O. Σα  νερά κρυςτάλλωςθσ που 

περιζχονται ςτο μόριο του ζνυδρου κειικοφ χαλκοφ   απομακρφνονται όλα όταν το άλασ 

που ςασ ζχει δοκεί κερμανκεί για 10 min ςε δοκιμαςτικό ςωλινα με τθν φλόγα από 

γκαηάκι. 

Χρθςιμοποιϊντασ τα  χθμικά όργανα   που βρίςκονται ςτον  πάγκο εργαςτθρίου  να 

προςδιορίςετε τον αρικμό των νερϊν κρυςτάλλωςθσ που περιζχει ο μοριακόσ τφποσ του 

ζνυδρου άλατοσ (δθλαδι να προςδιορίςετε τθν τιμι του φυςικοφ αρικμοφ x).   

Δίνονται για τουσ υπολογιςμοφσ ςασ οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ :  

H:1, O:16, S:32, και Cu: 63,5 

Επιτρζπεται   θ χριςθ υπολογιςτικισ μθχανισ 



Χθμεία [2] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ 

 

ΝΕΡΑ ΚΡΤΣΑΛΛΩΗ: ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑIA 

ΛΤΚΕΙΟ:  ___________________________________________ 

1. Να περιγράψετε τα βιματα τθσ εργαςτθριακισ μεκόδου που ακολουκιςατε για τον 

υπολογιςμό των  μορίων νεροφ που περιζχονται ςτο  ζνυδρο άλασ του κειικοφ χαλκοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να γράψετε τισ τιμζσ των μετριςεων που βρικατε για τον παραπάνω υπολογιςμό: 

 

 

 

3. Να περιγράψετε  τουσ υπολογιςμοφσ που κάνατε για τθν εφρεςθ του αποτελζςματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Να γράψετε  τθν τιμι  του x που βρικατε:  

 

5. Να υπολογίςετε το ποςοςτό ςφάλματοσ του αποτελζςματόσ  ςασ, κεωρϊντασ ότι θ 

ςωςτι τιμι είναι ο πλθςιζςτεροσ ακζραιοσ ςτθν τιμι που βρικατε.  

 

 

 

x = 



Χθμεία [3] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ 

ΠΟΙΟΣΙΚΗ  ΑΝΑΛΤΗ – ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΚΑΣΙΟΝΣΩΝ 

Οι φοιτθτζσ Χθμείασ ςτο μάκθμα τθσ Ποιοτικισ ανάλυςθσ ακολουκοφν μια πολφ 

ενδιαφζρουςα διαδικαςία ανίχνευςθσ και  διαχωριςμοφ  των κατιόντων.    

Κατά τθ διάλυςθ των αλάτων ςτο νερό καταςτρζφεται το κρυςταλλικό τουσ πλζγμα και 

απελευκερϊνονται  τα προχπάρχοντα  ιόντα. Σθν διαδικαςία εμφάνιςθσ των ιόντων ςτο 

διάλυμα, περιγράφει θ χθμικι εξίςωςθ. πχ Pb(NO3)2 →  Pb2+ + 2 NO3
-. 

Θ ανίχνευςθ των διαφόρων ιόντων, ςτθν ποιοτικι ανάλυςθ επιτυγχάνεται με   

χαρακτθριςτικζσ για κάκε ιόν αντιδράςεισ. Με τθν προςκικθ ειδικϊν, ςε κάκε περίπτωςθ, 

αντιδραςτθρίων επιδιϊκεται θ μετατροπι του ιόντοσ ςε γνωςτζσ μορφζσ (ιηιματα, ι 

ςφμπλοκα ιόντα) που είναι χαρακτθριςτικζσ για το ιόν αυτό.  Πιο ςυγκεκριμζνα :    

 Αν ςε διάλυμα  Pb(NO3)2 προςκζςω το  διάλυμα ΚΙ (ιωδιοφχο κάλιο) τότε ςχθματίηεται 

κίτρινο ίηθμα PbI2: Pb(NO3)2 + 2 ΚΙ→ PbI2↓ + 2 KNO3. 

Σα ςφμπλοκα ιόντα είναι ιόντα που ζχουν ςτθν δομι τουσ το   κατιόν που υπάρχει ςτο 

διάλυμα ςυνδεδεμζνο  με  μόρια ι ιόντα από το αντιδραςτιριο ελζγχου. Πολλζσ φορζσ ο 

ςχθματιςμόσ του ςυμπλόκου ςυνοδεφεται από αλλαγι του χρϊματοσ του διαλφματοσ. Πχ 

αν ςε διάλυμα Cu(NO3)2 (χρϊματοσ καλαςςί) προςκζςω αμμωνία (NH3) ςχθματίηεται  

ςφμπλοκο ιόν Cu(NH3)4
2+

  με ζντονο μπλζ χρϊμα:  Cu(NO3)2 + 4 NH3→ Cu(NH3)4
2+

   +2 NO3
-  

Σζλοσ ςε ζνα διάλυμα που περιζχει περιςςότερα του ενόσ ιόντα μποροφμε να τα 

διαχωρίςουμε βαςιηόμενοι ςτθν μετατροπι του ιόντοσ ςε ίηθμα με τθ προςκικθ ειδικοφ 

αντιδραςτθρίου. Σα ιόντα που δεν δίνουν ίηθμα παραμζνουν ςτο διάλυμα.  

Με βάςθ τα παραπάνω κα προςπακιςετε να ανιχνεφςετε  ποια είναι τα δφο κατιόντα που 

περιζχονται  ςτο άγνωςτο διάλυμα και να τα διαχωρίςετε . 

Απαιτοφμενα όργανα και αντιδραςτιρια 

Μπλίςτερ από τςίχλεσ  δ.CuSO4  0,1 M  

Διθκθτικό χαρτί δ.Pb(NO3)2 0,1 M 

Χωνί γυάλινο ι πλαςτικό δ. FeCl3 0,1 M  

Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ ςε ςτιριγμα δ.ΝΗ3 12,5% 

ταγονόμετρο δ.Na2SO4 0,1M   

Τδροβολζασ Άγνωςτο διάλυμα που περιζχει ΔΤΟ από τα 

Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 10 mL  επόμενα άλατα   CuSO4 , Pb(NO3)2 , FeCl3 

Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα 1θ  

Διακζτουμε υδατικά διαλφματα  των   αλάτων , CuSO4, Pb(NO3)2 και FeCl3  . ε αυτά κα 

επιδράςουμε  με τα αντιδραςτιρια ελζγχου»  (διαλφματα ΝH3 4M,  και Na2SO4 1M).  

1. Οι αντιδράςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτισ κζςεισ  του μπλίςτερ.  Να τοποκετιςετε ςε 

αυτζσ  5 ςταγόνεσ από το κάκε διάλυμα άλατοσ και να προςκζςετε 3-4 ςταγόνεσ από τα 

αντιδραςτιρια ελζγχου. Να καταγράψετε τισ παρατθριςεισ ςασ  ςτο φφλλο εργαςίασ ςτον 

αντίςτοιχο πίνακα. 

2.  το τζλοσ των δοκιμαςιϊν να ξεπλφνετε με άφκονο νερό το μπλίςτερ. 

Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα 2θ  

ε  δοκιμαςτικό ςωλινα ςασ δίνεται ζνα άγνωςτο δείγμα που περιζχει ΔΤΟ από τα  

διαλφματα των αλάτων    CuSO4, Pb(NO3)2 , FeCl3 (Δθλαδι δφο από τα τρία ιόντα Pb2+,  Cu2+, 

Fe3+). 

1.  Να   ανιχνεφςετε  ποια είναι τα δφο ιόντα που περιζχονται ςτο διάλυμα. 

2. Να διαχωρίςετε τα ιόντα  ςτθριηόμενοι ςε διαδικαςίεσ που περιλαμβάνουν  ςχθματιςμό 

ιηθμάτων και διθκιςεισ. Για τον διαχωριςμό να χρθςιμοποιιςετε   5 mL από το άγνωςτο 

διάλυμα που ςασ δίνεται. 



Χθμεία [4] 

ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΘ 

ΑΝΙΧΝΕΤΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΚΑΣΙΟΝΣΩΝ: ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑIA 

1. το παρακάτω πίνακα να γράψετε ςτθν δεφτερθ ςειρά τουσ χθμικοφσ τφπουσ  των 
διαλυμάτων των  αλάτων και ςτθν δεφτερθ ςτιλθ των αντιδραςτθρίων ελζγχου. Αφοφ 
πραγματοποιιςετε τθν 1θ εργαςτθριακι άςκθςθ, να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα βάηοντασ  
τθν ζνδειξθ  Χ ςτα   κελιά που ςχθματίςκθκε  ίηθμα ι ςφμπλοκο, ςθμειϊνοντασ και  το 
χρϊμα του ιηιματοσ ι του ςυμπλόκου. 

 
Διαλφματα αλάτων 

________  ________ ________ 

Α
ντ

ιδ
ρ

α
ς

τι
-ρ

ια
 

ελ
ζγ

χο
υ

 ________    

________    

 
2. Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων που ςχθματίηεται ίηθμα, και να 
υπογραμμίςετε  το ίηθμα.  

 
 
 
 

 
3. Να περιγράψτε ςε ςυντομία  πϊσ κα ανιχνεφςετε  τα δφο κατιόντα που υπάρχουν ςτο 
άγνωςτο διάλυμα. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Σο άγνωςτο διάλυμα περιζχει 
τα κατιόντα:   
 

5. Να περιγράψτε ςε ςυντομία τον τρόπο με τον οποίο διαχωρίςατε τα δφο κατιόντα που 
υπάρχουν ςτο άγνωςτο διάλυμα. 

 
 
 
 
 
 

 

 
α) _____________ και β: ____________ 



Βιολογία [1] 

ΕΚΦΕ ΡΕΙΑΙΑ ΚΑΛΛΙΡΟΛΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Άςκηςη 1-Επίδραςη του ρΗ  ςτισ πρωτεΐνεσ  

Το αςπράδι του αυγοφ αποτελεί ζνα διαυγζσ διάλυμα πρωτεϊνικϊν μορίων, με κυριότερθ 

τθν ωαλβουμίνθ. Στθ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ κα μελετιςουμε τθν επίδραςθ διαλυμάτων 

διαφορετικοφ ρΗ  ςτθν υφι του αςπραδιοφ ( και επομζνωσ των πρωτεϊνϊν που αυτό 

περιζχει) .  

ΟΓΑΝΑ-ΥΛΙΚΑ 

 2 δοκιμαςτικοί ςωλινεσ με αςπράδι από αυγό. 

 2 ςταγονομετρικά φιαλίδια  που περιζχουν διαλφματα με τισ 
ενδείξεισ  Α και Β . 

 Γυάλινθ ράβδοσ ανάδευςθσ 

 Ρεχαμετρικό χαρτί 

 

Πορεία της άσκησης  

1. Χρθςιμοποιϊντασ το πεχαμετρικό χαρτί και τον οδθγό αντιςτοίχιςθσ χρϊματοσ-ρΗ , 

που ςασ ζχει δοκεί , υπολογίηετε το ρΗ των δφο διαλυμάτων και ςυμπλθρϊνετε τον πίνακα 

που ακολουκεί: 

Διάλυμα  ρΗ 

Α  

Β  

2. Στθ ςυνζχεια προςκζτετε ςτο πρϊτο δείγμα αςπραδιοφ ποςότθτα από το διάλυμα 

Α ίςθ με τα 2/3 τθσ ποςότθτασ του αςπραδιοφ και αναδεφετε ελαφρά με τθ γυάλινθ ράβδο. 

3. Επαναλαμβάνετε τθ διαδικαςία ςτο δεφτερο δείγμα , προςκζτοντασ διάλυμα Β. 

Α. Ροιεσ διαφορζσ παρατθρείτε ςτθν επίδραςθ των δφο διαλυμάτων ςτο αςπράδι του 

αυγοφ; 

 

 

 

 

Β. Ρϊσ  ςυςχετίηεται θ επίδραςθ του κάκε διαλφματοσ με τισ διαφορετικζσ  τιμζσ του ρΗ και 

τθ ςφςταςθ του αςπραδιοφ του αυγοφ;  

 

 

 

 



Βιολογία [2] 

ΕΚΦΕ ΡΕΙΑΙΑ ΚΑΛΛΙΡΟΛΗΣ 

Άςκηςη 2-Διαπερατότητα κυτταρικών μεμβρανών/Ώςμωςη 

ΘΕΩΡΙΑ 

Η πλαςματικι μεμβράνθ των κυττάρων είναι εκλεκτικά διαπερατή ςτα διάφορα χθμικά 

μόρια που ειςζρχονται ι εξζρχονται από το κφτταρο. Αυτό ςθμαίνει ότι ελζγχει , μζςω τθσ 

δομισ τθσ , ποιεσ χθμικζσ ουςίεσ τθν διαπερνοφν εφκολα και  ποιεσ δυςκολότερα ι και 

κακόλου. 

Η ϊςμωςθ είναι μια ειδικι περίπτωςθ διάχυςθσ (πακθτικισ μεταφοράσ ) μορίων νεροφ 

μζςω μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, όπωσ θ πλαςματικι. Η πλαςματικι μεμβράνθ, ενϊ 

επιτρζπει τθ διζλευςθ μορίων νεροφ είτε προσ το εςωτερικό, είτε προσ το εξωτερικό 

κυτταρικό περιβάλλον, παρεμποδίηει ι και απαγορεφει τθ διζλευςθ άλλων μορίων ι 

ιόντων. Αν το εξωκυτταρικό περιβάλλον του κυττάρου ζχει ίδια ςυγκζντρωςθ για μια ουςία 

ι ζνα ιόν από το ενδοκυτταρικό, τότε δεν παρατθρείται καμία μεταβολι και το 

εξωκυτταρικό διάλυμα χαρακτθρίηεται ωσ ιςότονο ςε ςχζςθ  με το εςωτερικό του 

κυττάρου. Αντίκετα, αν το εξωτερικό διάλυμα ζχει μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ για τθν ουςία 

ι το ιόν (δθλ. είναι πυκνότερο), από το εςωτερικό του κυττάρου, τότε νερό εξζρχεται προσ 

το εξωκυτταρικό περιβάλλον, για να επζλκει ιςορροπία και το κφτταρο ςυρρικνώνεται. Το 

εξωκυτταρικό  διάλυμα ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ χαρακτθρίηεται ωσ υπζρτονο ςε ςχζςθ  με 

το εςωτερικό του κυττάρου. Αν, τϊρα το εξωτερικό διάλυμα ζχει μικρότερθ ςυγκζντρωςθ 

(είναι αραιότερο) από  το ενδοκυτταρικό περιβάλλον, τότε, για να επζλκει ιςορροπία, νερό 

ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του κυττάρου και αυτό διογκώνεται. Το εξωκυτταρικό διάλυμα ς’ 

αυτιν τθν περίπτωςθ ονομάηεται υπότονο ςε ςχζςθ  με το εςωτερικό του κυττάρου.  

  



Βιολογία [3] 

ΕΚΦΕ ΡΕΙΑΙΑ ΚΑΛΛΙΡΟΛΗΣ 

ΟΓΑΝΑ- 
ΥΛΙΚΑ 

  Βολβοί κρεμμυδιοφ 

 1 ςταγονομετρικό φιαλίδιο  που περιζχει διάλυμα άλατοσ με 
τθν ζνδειξθ Χ. 

 Πργανα μικροςκοπίασ 

 Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ/καλυπτρίδεσ 

Πορεία της άσκησης  

1. Από το χιτϊνα του κρεμμυδιοφ που ςασ ζχει δοκεί, αφαιρείτε από τθν εςωτερικι 

πλευρά, ζνα πολφ λεπτό υμζνα , όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα: 

 

2. Στθ ςυνζχεια, βάηετε το υμζνιο ςε μια αντικειμενοφόρο και προςκζτετε 1-2 

ςταγόνεσ από το διάλυμα Χ. Σκεπάηετε με τθν καλυπτρίδα και το παραςκεφαςμα είναι 

ζτοιμο για μικροςκόπθςθ. 

3. Ξεκινάτε τθ μικροςκόπθςθ από τθ μικρότερθ μεγζκυνςθ(×40) και ςτθ ςυνζχεια 

προχωράτε ςτισ  μεγαλφτερεσ μεγεκφνςεισ (×200, ×400). 

Α.  Ροια από τισ παρακάτω εικόνεσ(1,2,3) ςυμφωνεί με τισ παρατθριςεισ ςασ: 

             

1    2    3               



Βιολογία [4] 

ΕΚΦΕ ΡΕΙΑΙΑ ΚΑΛΛΙΡΟΛΗΣ 

Β. Ραρακάτω παρατίκενται  μια  διαγραμματικι απεικόνιςθ και μια πραγματικι εικόνα 

φυςιολογικϊν κυττάρων βολβοφ κρεμμυδιοφ, όπωσ φαίνονται  ςτθν μεγαλφτερθ 

μεγζκυνςθ , ςτο οπτικό μικροςκόπιο:    

                  

Εξθγείςτε τον πικανό  λόγο για τον οποίο τα κφτταρα του κρεμμυδιοφ ςτο δικό ςασ 

παραςκεφαςμα είναι διαφορετικά από τα φυςιολογικά: 

 

 

 

 

Γ. Το διάλυμα Χ , ςε ςχζςθ με τα κφτταρα του κρεμμυδιοφ είναι ( να κυκλϊςετε τθ ςωςτι 

απάντθςθ): 

α. ιςότονο                β. υπζρτονο               γ. υπότονο 

Δ. Αν επαναλάβουμε το παραπάνω πείραμα , χρθςιμοποιϊντασ ηωικά κφτταρα (πχ 

επικθλιακά κφτταρα από τθ ςτοματικι κοιλότθτα) και αντικακιςτοφςαμε το διάλυμα Χ  με 

απιονιςμζνο νερό, μπορείτε να προβλζψετε τι κα ςυνζβαινε; 

 

 

 

 

 


