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ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………                  Ηµεροµηνία ………………….. 
 
ΤΑΞΗ Β΄  Οµάδα ….   Ονοµατ/µο µαθητ. …………………………………………………….. 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ, ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ-ΥΓΡΩΝ 

 

 
 
Όργανα – Υλικά 
∆υναµόµετρο - Ζυγός - Ογκοµετρικός κύλινδρος 50cm3 ή άλλος, βαρίδι -νερό - 
οινόπνευµα- πλαστελίνη – χαρτί κουζίνας – κοµπιουτεράκι ( αν υπάρχει) 
 
 
1ο  ΠΕΙΡΑΜΑ – Μέτρηση του βάρους στερεού σώµατος µε δυναµόµετρο-Μέτρηση 
της µάζας στερεού και υγρού µε ηλεκτρονικό ζυγό 
 
-Με το αριστερό σου χέρι κράτησε το δυναµόµετρο από το δακτύλιο, ώστε να είναι  
κατακόρυφο. 
-Τοποθέτησε στο άγκιστρο του δυναµοµέτρου το βαρίδι  και σηµείωσε την ένδειξη στον 
πίνακα 1. 
-Μέτρησε τη µάζα του βαριδίου µε τον ηλεκτρονικό ζυγό και σηµείωσε την ένδειξη. 
-Τοποθέτησε έναν ογκοµετρικό κύλινδρο πάνω στον ζυγό, µέτρησε και κατέγραψε τη 
µάζα του. 
-Ρίξε µέσα στον κύλινδρο νερό(περίπου µέχρι το µέσο) και σηµείωσε τον όγκο του. 
-Ζύγισε τον κύλινδρο µε το νερό και σηµείωσε τη νέα ένδειξη του ζυγού. 
-Υπολόγισε τη µάζα του νερού: 
Μάζα νερού =(µάζα νερού και κυλίνδρου) – (µάζα κυλίνδρου). 
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ΜΕΓΕΘΟΣ Αριθµητική   
      τιµή Μονάδα 

Βάρος βαριδίου (ένδειξη 
δυναµόµετρου) 

  

Μάζα βαριδίου (ένδειξη 
ζυγού) 

  

Μάζα ογκοµετρικού 
κυλίνδρου 

  

Όγκος νερού 
 

  

Μάζα νερού και κυλίνδρου 
 

  

Μάζα νερού 
 

  

Στόχοι: 1) Να αποκτήσεις την ικανότητα να µετράς το βάρος ενός στερεού σώµατος 
µε ένα δυναµόµετρο και τη µάζα στερεού- υγρού σώµατος χρησιµοποιώντας έναν 
απλό ή ηλεκτρονικό ζυγό. 
  2) Να υπολογίζεις την πυκνότητα ενός σώµατος µετρώντας τη µάζα και τον 

Χώρος  αριθµητικών 
            πράξεων          
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2ο ΠΕΙΡΑΜΑ - Μέτρηση της πυκνότητας υγρών σωµάτων 
 
-Από τις µετρήσεις του προηγούµενου πειράµατος για τη µάζα και τον όγκο του νερού 
υπολόγισε την πυκνότητά του από το γνωστό τύπο ρ=m/V και κατέγραψε το 
αποτέλεσµα στον πίνακα 2.  
-Άδειασε τον ογκοµετρικό κύλινδρο από το νερό, σκούπισέ τον µε χαρτί, και ρίξε µέσα το 
οινόπνευµα. 
Επανάλαβε τη διαδικασία για τη µέτρηση του όγκου και της µάζας, τώρα του 
οινοπνεύµατος µε το ζυγό και κατέγραψε τις µετρήσεις, όµοια µε το νερό. 
-Υπολόγισε την πυκνότητα του οινοπνεύµατος. 
 
-Πρόσεξε µε το τέλος του πειράµατος να συλλέξεις το οινόπνευµα ξανά στο µπουκάλι 
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ  - Μέτρηση της πυκνότητας στερεού σώµατος 
 
-Γέµισε µέχρι τη µέση  τον ογκοµετρικό κύλινδρο µε νερό και σηµείωσε  την ένδειξη  του 
όγκου.(Πίνακας 3) 
-Βύθισε ένα κοµµάτι πλαστελίνης(αγκιστρώνοντάς την στο συρµατάκι ή κλωστή) µέσα 
στο νερό ώστε να καλύπτεται όλο και κατέγραψε τη νέα ένδειξη όγκου. 
-Υπολόγισε τον όγκο της πλαστελίνης από τη διαφορά των δύο προηγούµενων 
µετρήσεων.    
-Ζύγισε (αφού σκουπίσεις το νερό) το κοµµάτι πλαστελίνης µε τον ηλεκτρονικό ζυγό και 
κατέγραψε την ένδειξη. 
-Υπολόγισε την πυκνότητα της πλαστελίνης.  
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Βάλε στη σειρά, ανάλογα µε την πυκνότητα, τα υλικά : νερό – οινόπνευµα - πλαστελίνη                                     

ΜΕΓΕΘΟΣ Αριθµητική   
      τιµή Μονάδα 

 Πυκνότητα νερού 
 

  

Μάζα ογκοµετρικού κυλίνδρου 
(από προηγούµενο πείραµα)  

  

   Όγκος οινοπνεύµατος 
 

  

Μάζα οινοπνεύµατος    και κυλίνδρου   
Μάζα οινοπνεύµατος 
 

  
Πυκνότητα οινοπνεύµατος 
 

  

ΜΕΓΕΘΟΣ Αριθµητική   
      τιµή Μονάδα 

Όγκος κυλίνδρου µε νερό 
 

  

Όγκος κυλίνδρου µε νερό 
και πλαστελίνη 

  

Όγκος πλαστελίνης 
 

  
Μάζα πλαστελίνης 
 

  
Πυκνότητα πλαστελίνης 
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