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Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα 

 

1/12/2015 



 
Διδακτικοί στόχοι 

 
• Να διακρίνουν το φυσικό μέγεθος μάζα από το φυσικό 

μέγεθος βάρος.  

• Να γνωρίσουν πειραματικά τον τρόπο μέτρησης της μάζας  
και τον τρόπο υπολογισμού του βάρους ενός σώματος με τη 
χρήση ζυγού και δυναμόμετρου, με τις σωστές μονάδες.  

• Να εξοικειωθούν με την κατασκευή και χειρισμό αυτοσχέδιου 
ζυγού. 

• Να βαθμονομήσουν αυτοσχέδιο δυναμόμετρο.  

• Να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν διαγράμματα 
επιμήκυνσης – μάζας. 

Νοέμβριος 2017 ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
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Η  έννοια μάζα 

1. Η εμπειρία-μνήμη  
Όταν φυσήξει, ο άνεμος «παίρνει» 
το φύλλο από χαρτί  που είχαμε αφήσει  
πάνω στο τραπέζι,  
παίρνει και τα φύλλα του φθινόπωρου,  
δεν «παίρνει» το κρυστάλλινο βάζο  
ούτε το θρανίο , ούτε τον καναπέ.  
Παίρνει εκείνα που  
αντιστέκονται λιγότερο.  
Παίρνει εκείνα με τη μικρότερη ΜΑΖΑ,  
λένε οι φυσικοί. 
                                                            Α. Κασσέτας 

  

Για τη Φυσική η μάζα ενός σώματος είναι μια έννοια με 
την οποία περιγράφεται η αντίσταση –δυσφορία- του 
σώματος σε κάθε απόπειρα για τη μετακίνησή του.  
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2. Στο εργαστήριο .  

Δύο όμοια τενεκεδένια κουτιά κρεμασμένα από δύο 
διαφορετικά αλλά ισομήκη νήματα,  το ένα είναι άδειο, το 
άλλο γεμάτο με άμμο.  
Σας ζητώ να επινοήσετε  έναν τρόπο ώστε να βρείτε ποιο είναι 
το γεμάτο χωρίς να κοιτάξετε «μέσα» σε κάθε κουτί  

Στη γλώσσα της Φυσικής 
 
α. Το σώμα που αντιστέκεται περισσότερο στη μετακίνησή 
του έχει μεγαλύτερη μάζα 
β. Το σώμα με τη μεγαλύτερη μάζα έχει και μεγαλύτερο 
βάρος  
γ. Το σώμα με τη μεγαλύτερη μάζα περιέχει και περισσότερο 
υλικό   
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Η  έννοια βάρος 

1. Η εμπειρία 

Όταν κρατάμε στο χέρι ένα αντικείμενο  
το νιώθουμε να σπρώχνει το χέρι μας προς τα 
κάτω. 
 Όταν το αφήσουμε κινείται προς το έδαφος, 
πέφτει. 

Περίπου ένα 1Ν (νιούτον )είναι η δύναμη την οποία ασκεί ένα 
μικρό μήλο μάζας 100 γραμμαρίων στο χέρι. 

Βάρος ενός σώματος λέγεται  η 
δύναμη την οποία ασκεί η Γη στο 
σώμα , με κατεύθυνση προς το 
έδαφος. 
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Σχέδιο μαθήματος  
από το Δρ. Κ. Αποστολόπουλο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Physics/Gymnasium_A/KA-Mass-and-Graphs.pdf 
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ενεργώ, πειραματίζομαι / πειραματισμός 

ισορροπία σε 
οριζόντια θέση 

Δραστηριότητα 1 
Συναρμολόγησε το ζυγό ισορροπίας ή 
ζυγό σύγκρισης με εργαστηριακά 
όργανα  
 

Μέτρησε τη μάζα της πλαστελίνης (σύγκρινε τη μάζα της με άλλες 
γνωστές μάζες - σταθμά) 

Δραστηριότητα 2  
Συναρμολόγησε τον  αυτοσχέδιο ζυγό ισορροπίας ή ζυγό 
σύγκρισης 

Σταθμά όπως  
Συνδετήρες Ν:3 =0,6g  
Συνδετήρες Ν:5 = 1,5g  
Μονόλεπτο κέρμα = 2g  
Δίλεπτο κέρμα = 3g  
Δεκάλεπτο κέρμα = 4g    
Εικοσάλεπτο κέρμα =6g  

Πείραμα 1 
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Πείραμα 2 

Συναρμολόγησε το αυτοσχέδιο δυναμόμετρο 

Επισήμανση 
Σπάνια μια γραμμή που προκύπτει από 
πειραματικές μετρήσεις «περνάει» από 
όλα τα σημεία, πρέπει όμως να περνάει 
κατά το δυνατό «ανάμεσά» τους. 

βαθμονόμηση 
αυτοσχέδιου 
δυναμόμετρου 
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ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων     

… και σαν εργασία στο σπίτι με απλά καθημερινά υλικά. 
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Τοποθέτησε στο αριστερό πιατάκι του αυτοσχέδιου ζυγού σου μια μπάλα από φελλό ή φελιζόλ. 

Τοποθέτησε στο δεξί πιατάκι του ζυγού μια μπάλα από 
πλαστελίνη. Αν ο ζυγός δεν ισορροπεί σε οριζόντια θέση, 
πρόσθεσε ή αφαίρεσε ποσότητα πλαστελίνης, δώσε της ξανά 
σφαιρικό σχήμα και τοποθέτησέ τη στο δεξί πιατάκι. 

Δύο σώματα μπορεί να έχουν διαφορετικό όγκο, αλλά ίδια μάζα. 

Πάρε τη μπάλα από πλαστελίνη και, χωρίς να αφαιρέσεις 
ή να προσθέσεις πλαστελίνη, δώσε της σχήμα κύβου. 

Όταν αλλάζει στο σχήμα του αντικειμένου, 
 δεν αλλάζει η μάζα του. 

Αφαίρεσε τη μπάλα από φελιζόλ από το αριστερό πιατάκι του 
ζυγού. 
Τοποθέτησε σε αυτό ένα σώμα με το ίδιο κυβικό σχήμα 
και τον ίδιο όγκο που έχει και η πλαστελίνη. Για παράδειγμα, 
μπορείς να σχηματίσεις έναν κύβο με τις ίδιες διαστάσεις από 
ξύλο, κερί, σαπούνι ή κόβοντας ένα μήλο ή μία πατάτα. 

Δύο σώματα μπορεί να έχουν ίδιο όγκο και σχήμα, αλλά διαφορετική μάζα. 

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ 
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Μέτρηση όγκου 
(Από τον εργαστηριακό οδηγό Φυσικής Β΄ γυμνασίου) 

1/12/2015 



 
Διδακτικοί στόχοι 

 
• Να γνωρίσουν πειραματικά τον τρόπο μέτρησης του όγκου 

υλικού σώματος ακαθόριστου σχήματος. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ογκομετρικού κυλίνδρου 
και τις διαφορετικές κλίμακες μέτρησης. 

• Να κατασκευάσουν ένα ογκομετρικό ποτήρι. 
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Παρατηρώ  

Πόσον  όγκο  νερού  μπορώ  να  βάλω  σε  ένα  ποτήρι;  

Ποια είναι η χωρητικότητα   
των μπουκαλιών; 

Ο όγκος, που ονομάζεται επίσης και 
χωρητικότητα, είναι η ποσότητα 
του χώρου που καταλαμβάνει ένα 
αντικείμενο, δηλαδή μετράει πόσο χώρο 
πιάνει ένα αντικείμενο. 

Ποιο είναι ογκωδέστερο; 

Η έννοια όγκος 



Με βάση το «ένα μέτρο μήκους» οι Γάλλοι δημιούργησαν και τη 
μονάδα μέτρησης του όγκου, το ένα κυβικό μέτρο 1 m3,   

είναι ο όγκος ενός κύβου πλευράς 1 m .   
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Πληροφορούμαι - Γνωρίζω  

1m3 = 1000L   

Σύμφωνα με τη Φυσική,  κάθε υλικό σώμα, σε κάποια χρονική στιγμή,  
έχει έναν ορισμένο όγκο. Την τιμή του τη συμβολίζουμε με το γράμμα V.  



Όργανα μέτρησης του όγκου   

10/10/2016 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Μονάδα μέτρησης   1ml = 1cm3  

Η ακρίβεια στη μέτρηση του όγκου αυξάνεται πηγαίνοντας προς τα δεξιά στην 
παραπάνω σειρά των οργάνων 
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Ογκομετρικός κύλινδρος 

Μονάδα μέτρησης 

του  όγκου  1ml 

Θερμοκρασία  
βαθμονόμησης 

Παρατηρούμε πόσος 
όγκος αντιστοιχεί σε 
κάθε υποδιαίρεση 

πχ. 0,2 ml 
Διαβάζουμε 6,4 ml 



Πόσα κυβικά εκατοστά είναι ένα λεμόνι ; 

α. Σύμφωνα με ότι φαντάζομαι τώρα . . . . . . . . . . . . . 

β. Μετά από την πληροφορία ότι η πορτοκαλάδα σε συγκεκριμένο κουτί «είναι»  
( έχει όγκο ) 250 ml. . . . . . . . . . 

γ. Μετά από την ογκομέτρησή του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Εφαρμόζω - Εξηγώ – Ερμηνεύω 

Διαθέτεις  μαρκαδόρο,  σύριγγα,  χάρακα  
και  ένα  δοκιμαστικό  σωλήνα.  Θέλουμε  
να βαθμονομήσουμε  το  δοκιμαστικό  
σωλήνα  σε  μονάδες  όγκου,  ώστε  να  
μπορούμε  να  το χρησιμοποιούμε ως  
ογκομετρικό κύλινδρο και να μετράμε 
όγκους υγρών. Περίγραψε τι θα κάνεις και 
υλοποίησε το σχέδιό σου. 

Πειραματίζομαι - Υπολογίζω 



Φύλλο εργασίας 

10/10/2016 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Διαμορφωμένο σε δισέλιδο 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/RealLabWorkSheets_Physics.html 
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ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Μέτρηση πυκνότητας υγρού 
(Από τον εργαστηριακό οδηγό Φυσικής Β΄ γυμνασίου) 

1/12/2015 



• Να κατανοήσουν την ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της 
πυκνότητας.  

• Να μετρήσουν την πυκνότητα διαφορετικών υλικών 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα. 

• Να διαπιστώσουν ότι η πυκνότητα είναι το σταθερό πηλίκο 
της μάζα που έχει ένα σώμα προς τον όγκο του σώματος.   

• Να σχεδιάζουν πειράματα στα οποία να προσδιορίζουν τους 
παράγοντες που πρέπει κρατούν σταθερούς, τον παράγοντα 
που θα μεταβάλλουν (ανεξάρτητη μεταβλητή) και τον 
παράγοντα που θα προσδιορίσουν (εξαρτημένη μεταβλητή).  

Νοέμβριος 2017 ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 
Διδακτικοί στόχοι 
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Η  έννοια πυκνότητα 

Σχέδιο μαθήματος  
από το Δρ. Κ. Αποστολόπουλο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Physics/Gymnasium_A/KA-
Need-to-introduce-density.pdf 
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Μια διαπίστωση και ένας προβληματισμός. 
 Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να υπολογίζουν 
την πυκνότητα. Κατανοούν όμως την έννοια 
πυκνότητα; 
 Ο τύπος δεν ορίζει την έννοια, δίνει τη σχέση 
της νέας έννοιας με τις υπάρχουσες. Στη 
Φυσική καμιά έννοια δεν έχει αξία από μόνη 
της, καθεμιά συνδέεται με άλλες και 
αποτελούν ένα όλον. 
 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕ 04.01 υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας  
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΕ 04.01  
ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΠΕ 04.05, MEd - PhD  
Επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών κλάδου ΠΕ04 που 
οργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ανδρέας Νιώτης , 
Δρ. Χημικός. 

 http://www.authorstream.com/Presentation/stelgian-2981784/ 

Διδακτική  πρόταση 

Η  έννοια πυκνότητα 
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Φύλλο εργασίας 

Διαμορφωμένο σε δισέλιδο 

Μια άλλη προσέγγιση 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/RealLabWorkSheets_Physics.html 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/RealLabWorkSheets_Physics.html
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/RealLabWorkSheets_Physics.html
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/RealLabWorkSheets_Physics.html


10/10/2016 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Πειραματίζομαι - Υπολογίζω 

Διαθέτεις   
μια φιάλη των 250mL,  
έναν ηλεκτρονικό ζυγό  και  
έναν ογκομετρικό κύλινδρο 100mL.   
Επιπλέον  έχεις  δύο  φιάλες  Φ1  και  Φ2  που  
περιέχουν  η  μια αποσταγμένο  νερό  και  η  
άλλη  αλατόνερο.  Διαφορετικά υγρά έχουν διαφορετική πυκνότητα 

Αναρωτιέμαι - Υποθέτω - Σχεδιάζω - Πειραματίζομαι 

Δύο μαθητές, ο Γιώργος και η Κατερίνα υπολογίζουν πειραματικά 
την πυκνότητα του αποσταγμένου νερού. 
Ο Γιώργος βρίσκει τη μάζα m1 νερού όγκου V1=100mL ή 50mL και 
στη συνέχεια υπολογίζει την πυκνότητα από το πηλίκο m1/V1. 
Η Κατερίνα βρίσκει τη μάζα m2 νερού όγκου V2=150mL ή 100mL 
και στη συνέχεια υπολογίζει την πυκνότητα από το πηλίκο m2/V2. 

ογκομετρικό κύλινδρο  
100mL 

Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το υλικό και δεν εξαρτάται από τη μάζα και τον όγκο του σώματος 



ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Μέτρηση πυκνότητας στερεού 
(Από τον εργαστηριακό οδηγό Φυσικής Β΄ γυμνασίου) 

1/12/2015 
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Υπόθεση - Πρόβλεψη 

Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν δύο μπαλάκια 
πλαστελίνης διαφορετικών μαζών  m1 και m2. 
Ζύγισε κάθε μπαλάκι και σημείωσε την τιμή 
μάζας του.  
  

Πειραματίζομαι - Συμπεραίνω 

Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το υλικό και δεν εξαρτάται  
από τη μάζα και τον όγκο του σώματος 

Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία σου, διάλεξε 
τη σωστή απάντηση:  
•Το βαρύτερο μπαλάκι έχει μεγαλύτερη πυκνότητα 
•Το ελαφρύτερο μπαλάκι έχει μεγαλύτερη πυκνότητα 
•Τα δύο μπαλάκια έχουν την ίδια πυκνότητα 

Από ίδιο κομμάτι 
πλαστελίνης. 



10/10/2016 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Τα εικονικά πειράματα 

Ψηφιακό σχολείο  
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html


Νοέμβριος 2017 ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Και ακόμα περισσότερα … 

Φυσική με πειράματα για Α΄ Γυμνασίου A.Κασσέτας.pdf

