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ΣΧΟΛΕΙΟ…………………………….…………………………………   …./…./20. 
 
ΤΑΞΗ  Γ΄     Οµάδα …     Ονοµατ/µο µαθητ..      …………………………………… 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΑΣΚΗΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Φυσικές ιδιότητες των υλικών 

 
Στόχοι: 1. Να συγκρίνεις δύο υλικά ως προς τη σκληρότητα τους 
 2. Να  ταξινοµείς µερικά υλικά  σε σειρά αυξανόµενης πυκνότητας 
 3. Να υπολογίζεις την πυκνότητα ενός υλικού µε τη µέτρηση της µάζας και του      

όγκου του. 
 4.Να συγκρίνεις την πυκνότητα δύο υλικών. 

5.Να ταξινοµείς µερικά υλικά σε σειρά αυξανόµενης πυκνότητας 
 
 

 
                     Πείραµα1  : Σκληρότητα                                                                                                                                                                                 
1. Σύγκρινε ανά δύο τη σκληρότητα των παρακάτω υλικών προσπαθώντας να βρεις ποιο 

χαράσσει ποιο,σηµειώνοντάς το. 
  Α. χαλκός-σίδηρος…………………………………………………………………….. 
  Β. ξύλο-πλαστικό………………………………………………………………………… 
  Γ. πλαστικό-χαλκός…………………………………………………………………….. 

2. Με τα όργανα που διαθέτεις (µαχαιράκι, γυαλί, καρφί σιδερένιο, νόµισµα 5 λεπτών) 

και το νύχι σου δοκίµασε να χαράξεις όλα τα υλικά που αναφέρονται στον παραπάνω 

πίνακα 

3. Κατάταξε τα υλικά σε σειρά αυξανόµενης σκληρότητας. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Πείραµα2  : Πυκνότητα  
1. Ζύγισε έναν καθαρό και στεγνό ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 ml και µηδένισε 

το ζυγό. 
2. Βάλε στον κύλινδρο µε προσοχή µια ποσότητα οινοπνεύµατος περίπου 40 

ml.Σηµείωσε τον όγκο του στο τετράδιο σου. 
3. Σηµείωσε τη µάζα στο τετράδιο σου 

             Όργανα Υλικά 
Μαχαιράκι ατσάλινο Κιµωλία 
Γυαλί (αντικειµενοφόρος πλάκα) Έλασµα από χαλκό 
 Καρφί σιδερένιο Ξύλο 
Νόµισµα 5 λεπτών Φελλός 

    Ογκοµετρικός κύλινδρος 100 ml Πλαστικό (χάρακας) 
    Ζυγός Κερί 
 Μάρµαρο 
 Οινόπνευµα 100 ml_ (περίπου) 
 Νερό 
 Πλαστελίνη διαφόρων µεγεθών 
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4. . Επανάλαβε τα βήµατα 1-3 χρησιµοποιώντας αντί για οινόπνευµα νερό της 

βρύσης. 

5. Ζύγισε τα κοµµάτια πλαστελίνης στο ζυγό και σηµείωσε τη µάζα τους στο 

τετράδιο σου 

6. Γέµισε τον ογκοµετρικό κύλινδρο µέχρι τη µέση µε νερό και σηµείωσε τον όγκο 

του στο τετράδιο σου. 

7. . Βάλε τη πλαστελίνη στον ογκοµετρικό κύλινδρο και σηµείωσε τη νέα ένδειξη 

της στάθµης του νερού στο τετράδιο σου. 

8. Επανάλαβε τα βήµατα 5-7 και για τα άλλα κοµµάτια. 

9. Kκατέγραψε τις µετρήσεις. 

 
Υγρό Όγκος υγρού, V (ml) Μάζα υγρού (g) Πυκνότητα υγρού p=m/V 

(g/ml) 

Οινόπνευµα    
Νερό    
 
Υλικό Τελικός όγκος 

νχελ(απ
3) 

Αρχικός όγκος 

ναρχ (cm3) 
Όγκος υλικού 
 V= νχελ - ναρχ 
Τ     

Μάζα υλικού 

m (g) 
Πυκνότητα υλικού 
p=m/V 

Πλαστελίνη1      

Πλαστελίνη2      

 
 10. Τι παρατηρείτε στη περίπτωση της πλαστελίνης; 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 


