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1. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ Η ΒΥΘΙΖΟΝΤΑΙ;
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Γιατί διάφορα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται όταν μπουν στο νερό;

ΥΛΙΚΑ
Πλαστικό μπολ Φελλός

Ξύλινο τούβλο Καρφί

Τούβλο από πλεξιγκλάς Καρφίτσα

Γυάλινος βώλος Πέτρα 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ρίξτε κάθε ένα από τα αντικείμενα που φαίνονται στην εικόνα στο μπολ με το νερό. Το αντικείμενο επιπλέει ή 

βυθίζεται; Δείτε Ερώτηση 1.

ΕΡΩΤ.1.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Αντικείμενο Βυθίζεται ή επιπλέει;
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ΕΡΩΤ.2.  Γιατί ένα αντικείμενο επιπλέει ή βυθίζεται; Σημειώστε ένα από τα παρακάτω βάζοντας Χ.

--------------  Εξαιτίας της μάζας του αντικειμένου.

--------------  Εξαιτίας του όγκου του αντικειμένου.

--------------  Για άλλον λόγο.

ΕΡΩΤ.3. Προσπαθούμε  να  αναπτύξουμε  μια  θεωρία  με  την  οποία  θα  εξηγούμε  γιατί  τα  αντικείμενα 
επιπλέουν ή βυθίζονται στο νερό. Προσπαθήστε να εξηγήσετε το λόγο της επιλογής σας στην 
ερώτηση 2, με λόγια.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ.4.  Κάντε μια περιγραφή για το πώς θα δοκιμάζατε την θεωρία σας ώστε να ανακαλύψετε αν είναι  
καλή ή όχι.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Θα εξετάσουμε έναν αριθμό θεωριών για το γιατί τα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται στα παρακάτω φύλλα  

εργασιών  που  ακολουθούν.  Η  σειρά  που  ακολουθείται,  δίνεται  περιληπτικά  στον  πίνακα  της  επόμενης 

σελίδας. Μελετήστε τον πίνακα και ξαναγυρίστε σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια των επομένων μαθημάτων.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Θεωρία Η  θεωρία  είναι  μια  ομάδα  ιδεών  που  εφαρμόζονται  για  να  εξηγήσουν  συγκεκριμένες 

παρατηρήσεις, αλλά οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί με τα πειράματα.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Εξετάστε για το αν τα ίδια αντικείμενα που φαίνονται στο διάγραμμα της προηγούμενης σελίδας θα βυθιστούν ή  

θα επιπλεύσουν σε ένα άλλο υγρό όπως  ορυκτέλαιο ή οινόπνευμα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ
Θα κάνουμε τρεις έρευνες για να ανακαλύψουμε γιατί τα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται όταν μπουν στο 

νερό. Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν πίνακα-οδηγό του προβλήματος.

1.    Η μάζα μόνη της εξηγεί γιατί τα αντικείμενα 

επιπλέουν ή βυθίζονται όταν μπουν στο νερό;

       Ανακαλύψαμε ότι… 

       Α)   Η μάζα μόνη της εξηγεί την επίπλευση και 

τη βύθιση.

       Β)   Η μάζα μόνη της δεν εξηγεί την επίπλευση 

και τη βύθιση.

2 .   Ο όγκος μόνος του εξηγεί γιατί τα αντικείμενα 

επιπλέουν ή βυθίζονται όταν μπουν στο νερό;

 Ανακαλύψαμε ότι… 

 Α)  Ο όγκος μόνος του εξηγεί την επίπλευση 

και τη βύθιση.

 Β)  Ο όγκος μόνος του δεν εξηγεί την 

επίπλευση και τη βύθιση.

Βάλτε σε κύκλο την σωστή απάντηση. Βάλτε σε κύκλο την σωστή απάντηση.

Τι είναι η πυκνότητα;

Τι είναι η πυκνότητα διαφορετικών υλικών;

Τι είναι η πυκνότητα του νερού;

3.  Η πυκνότητα μόνη της εξηγεί γιατί τα αντικείμενα 

επιπλέουν ή βυθίζονται όταν μπουν στο νερό;

Ανακαλύψαμε ότι… 

Α)   Η πυκνότητα μόνη της εξηγεί την επίπλευση 

και τη βύθιση.

Β)   Η πυκνότητα μόνη της δεν εξηγεί την 

επίπλευση και τη βύθιση.

Βάλτε σε κύκλο την σωστή απάντηση.
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2 Η ΜΆΖΑ ΜΌΝΗ ΤΗΣ ΕΞΗΓΕΊ ΓΙΑΤΊ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΈΟΥΝ Ή 
ΒΥΘΊΖΟΝΤΑΙ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μάθαμε για τη μάζα και το πώς να την υπολογίζουμε στα φύλλα εργασιών για τον υπολογισμό. Ίσως 
θέλετε να πάτε πίσω και να φρεσκάρετε τη μνήμη σας. Επίσης, δίνεται κι ένας περιληπτικός ορισμός της 
μάζας στο τμήμα του λεξιλογίου αυτού του φύλλου εργασιών.

Στο  προηγούμενο  φύλλο εργασιών,  μπορεί  να  υποθέσατε  ότι  όλα τα  βαριά  αντικείμενα  (αυτά  με  τη 
μεγάλη μάζα) θα βυθιστούν, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα θα επιπλεύσουν. Τώρα μπορούμε να εξετάσουμε 
αυτή την υπόθεση.  Η μάζα μόνη της εξηγεί  γιατί επιπλέουν και γιατί βυθίζονται τα αντικείμενα;

ΥΛΙΚΑ
Ζυγαριά Πλαστικό μπολ

Μικρό ξύλινο τούβλο Καρφίτσα

Μεγάλο ξύλινο τούβλο Γυάλινος βώλος

Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς Πλαστικός σωλήνας

Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς Καρφί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ετοιμάστε τη ζυγαριά.

2. Μετρήστε τη μάζα των τεσσάρων τούβλων και των άλλων αντικειμένων. Συμπληρώστε τη στήλη «Μάζα» 

της ερώτησης 1.

3. Βασιζόμενοι στις μάζες των αντικειμένων, κάντε μια πρόβλεψη για το αν αυτό το αντικείμενο θα βυθιστεί ή 

θα επιπλεύσει στο νερό. Συμπληρώστε την στήλη «Πρόβλεψη» της ερώτησης 1.
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ΕΡΩΤ.1.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Αντικείμενο Μάζα
Επιπλέει ή βυθίζεται;

Πρόβλεψη Πραγματικότητα

Μικρό ξύλινο τούβλο

Μεγάλο ξύλινο τούβλο

Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς

Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς

Καρφί

Καρφίτσα

Γυάλινος βώλος

Πλαστικός σωλήνας

4. Τώρα, βρείτε ποια αντικείμενα επιπλέουν και ποια βυθίζονται, τοποθετώντας τα ένα-ένα κάθε φορά, στο μπολ 

με το νερό. Συμπληρώστε την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα.

ΕΡΩΤ.2. Η μάζα είναι σημαντική για να προβλεφτεί η επίπλευση ή η βύθιση; Το μόνο που χρειάζεται να  
ξέρετε είναι η μάζα για να κάνετε μια σωστή πρόβλεψη; Εξηγήστε τις απαντήσεις σας. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
5. Συμπληρώστε το διάγραμμα του προβλήματος στη σελίδα 4 . Κυκλώστε την σωστή απάντηση.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Μάζα Η μάζα είναι το μέτρο της αντίστασης ενός αντικειμένου στην προσπάθεια αλλαγής της θέσης του. Για 

παράδειγμα,  η μάζα είναι το μέγεθος που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να κινηθεί ένα σώμα όταν 

είναι  ακίνητο. Οι μονάδες μέτρησης της μάζας είναι το γραμμάριο (g) και το χιλιόγραμμο (kg).

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Ερευνήστε τη σχέση ανάμεσα στη μάζα και την επίπλευση ορισμένων επιπλέον αντικειμένων.
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3. Ο ΌΓΚΟΣ ΜΌΝΟΣ ΤΟΥ ΕΞΗΓΕΊ ΓΙΑΤΊ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΈΟΥΝ Ή΄ 
ΒΥΘΊΖΟΝΤΑΙ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μάθαμε για τον όγκο και το πώς να τον υπολογίζουμε, στα φύλλα εργασιών για τον υπολογισμό. Ίσως 
θέλετε να πάτε πίσω και να φρεσκάρετε την μνήμη σας. Επίσης,  δίνεται κι ένας περιληπτικός ορισμός  
του όγκου στο τμήμα του λεξιλογίου αυτού του φύλλου εργασιών.

Στο πρώτο φύλλο εργασιών, μπορεί να υποθέσατε ότι όλα τα μεγάλα αντικείμενα (αυτά με τον μεγάλο 
όγκο) θα βυθιστούν, ενώ τα μικρά αντικείμενα θα επιπλεύσουν. Τώρα μπορούμε να εξετάσουμε αυτή την 
υπόθεση.  Ο όγκος μόνος του εξηγεί γιατί τα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται όταν μπουν στο νερό;  

ΥΛΙΚΑ
Ογκομετρικός κύλινδρος 150 cm3 Πλαστικό μπολ

Μικρό ξύλινο τούβλο Χάρακας

Μεγάλο ξύλινο τούβλο Γυάλινος βώλος

Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς Πλαστικός σωλήνας

Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς Φελλός

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Μετρήστε τον όγκο των αντικειμένων με τον ογκομετρικό κύλινδρο ή τον χάρακα. Βλέπε Ερώτηση 1
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2. Βασιζόμενοι στους όγκους των αντικειμένων, κάντε μια πρόβλεψη για το αν αυτό το αντικείμενο θα 

βυθιστεί ή θα επιπλεύσει στο νερό. Βλέπε ερώτηση 1.

ΕΡΩΤ.1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Αντικείμενο Όγκος
Επιπλέει ή βυθίζεται;

Πρόβλεψη Πραγματικότητα

Μικρό ξύλινο τούβλο

Μεγάλο ξύλινο τούβλο

Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς

Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς

Καρφί

Καρφίτσα

Γυάλινος βώλος

Πλαστικός σωλήνας

3. Τώρα, βρείτε ποια αντικείμενα επιπλέουν και ποια βυθίζονται, τοποθετώντας τα ένα-ένα τη φορά, στο μπολ 

με το νερό. Συμπληρώστε την τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα.

ΕΡΩΤ.2. Ο όγκος είναι σημαντικός για να προβλεφτεί η επίπλευση ή η βύθιση; Είναι αρκετό να ξέρουμε μόνο 
τον όγκο του αντικειμένου για να κάνουμε μια σωστή πρόβλεψη; Εξηγήστε τις απαντήσεις σας.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
4. Συμπληρώστε το διάγραμμα του προβλήματος στη σελίδα 4. Κυκλώστε την σωστή απάντηση.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Όγκος Όγκος είναι το μέτρο του χώρου που πιάνει ένα σώμα. Οι μονάδες μέτρησης του όγκου είναι  τα κυβικά 

χιλιοστά (mm3),  τα κυβικά εκατοστά (cm3) και τα κυβικά μέτρα (m3).

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Ερευνήστε τη σχέση ανάμεσα στον όγκο και την επίπλευση ορισμένων επιπλέον αντικειμένων. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
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ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Τι σημαίνει η λέξη πυκνότητα όταν χρησιμοποιείται με επιστημονικό περιεχόμενο;

Στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, χρησιμοποιούμε τη λέξη «πυκνότητα» για να περιγράψουμε το πλήθος.

Η λέξη «πυκνότητα», όταν χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα δάσος, σημαίνει πως υπάρχουν πολλά δέντρα 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Στην επιστήμη, η λέξη «πυκνότητα» έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Πυκνότητα μιας ουσίας, είναι το μέτρο της μάζας 
της ουσίας, ανά μονάδα όγκου.  Για παράδειγμα, διαφορετικές ουσίες, μπορεί να έχουν διαφορετικές μάζες.  Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουν και την ίδια πυκνότητα. Βρίσκοντας τις μάζες  ίσων όγκων διαφορετικών ουσιών,  
μπορούμε να κάνουμε  συγκρίσεις για να βρούμε ποια έχει την μεγαλύτερη μάζα.

Η πυκνότητα κάθε σώματος, υπολογίζεται ως εξής:

Μάζα σώματοςΠυκνότητα σώματος =  
Όγκος σώματος

Η  μονάδα μέτρησης της πυκνότητας  στο Διεθνές  Σύστημα είναι  το  kg/m3.   Παρόλα αυτά,  για  πιο  ευκολία 
χρησιμοποιείται περισσότερο η μονάδα g/cm3.  Σ’ αυτά τα φύλλα εργασιών θα χρησιμοποιούμε κι εμείς τη δεύτερη 
μονάδα μέτρησης πυκνότητας.

Η ύλη, ακόμα κι ένας κόκκος σκόνης, έχει μάζα γιατί τα σωματίδια από τα οποία είναι φτιαγμένα, έχουν μάζα. Η 
ύλη έχει όγκο, επειδή τα σωματίδια καταλαμβάνουν χώρο. Γι’ αυτό, η ύλη πρέπει να έχει και πυκνότητα. Αν τα  
σωματίδια  είναι  ενωμένα,  τα  αντικείμενα  θα  έχουν  μεγάλη  πυκνότητα.   Αν  είναι  σκορπισμένα,  όπως  στο 
σφουγγάρι, το αντικείμενο θα έχει μικρή πυκνότητα.

Πριν ανακαλύψουμε αν από την πυκνότητα ενός αντικειμένου μπορούμε να προβλέψουμε αν θα βυθιστεί ή θα 
επιπλεύσει, υπάρχουν δυο προβλήματα που πρέπει να λύσουμε.

1. Η πυκνότητα διαφορετικών ουσιών είναι η ίδια;

    Θα ερευνήσουμε αυτό το πρόβλημα στα φύλλα εργασιών 4 και 5.

2. Ποια είναι η πυκνότητα του νερού;

     Θα ερευνήσουμε αυτό το πρόβλημα στο φύλλο εργασιών 6.

Μετά θα ερευνήσουμε αν η πυκνότητα μας πληροφορεί για το αν τα αντικείμενα θα επιπλεύσουν ή θα βυθιστούν  
όταν τα βάλουμε στο νερό, στο φύλλο εργασιών 7.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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4. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η πυκνότητα μιας ουσίας είναι η μάζα συγκεκριμένου όγκου αυτής της ουσίας. Θα χρησιμοποιήσουμε το 
κυβικό  εκατοστό  (cm3)   σαν  μονάδα  μέτρησης  όγκου.   Η  πυκνότητα  μιας  ουσίας  βρίσκεται,  αν 
διαιρέσουμε την μάζα ενός σώματος με τον όγκο του ίδιου σώματος.

Υπολογίστε  την  πυκνότητα  δυο  διαφορετικών ουσιών,  ξύλου και  πλεξιγκλάς.  Θα χρησιμοποιήσουμε 
τούβλα από το κάθε υλικό που έχουν συμμετρικά σχήματα.

ΥΛΙΚΑ
Ζυγαριά Χάρακας

Μικρό ξύλινο τούβλο Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς

Μεγάλο ξύλινο τούβλο Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ετοιμάστε τη ζυγαριά

2. Μετρήστε τη μάζα των τεσσάρων τούβλων. Βλέπε ερώτηση 1.

3. Χρησιμοποιήστε τον χάρακα για να βρείτε τον όγκο του κάθε τούβλου. Πόσα τούβλα του 1 cm3 χωράνε 

στο τούβλο σας; Αυτός ο αριθμός  είναι ο όγκος του τούβλου σας. Βλέπε Ερώτηση 1.

4. Υπολογίστε την πυκνότητα κάθε τούβλου διαιρώντας τη μάζα του με τον όγκο του.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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ΕΡΩΤ.1. Καταγράψτε τη μάζα, τον όγκο και την πυκνότητα κάθε τούβλου στον παρακάτω πίνακα

Ουσία από την οποία 
είναι φτιαγμένο το 

τούβλο

Μάζα

(g)

Όγκος

(cm3)

Πυκνότητα (Μάζα / όγκος)

(g/cm3)

ΕΡΩΤ.2. Όταν υπολογίζετε την πυκνότητα μιας ουσίας,  το μέγεθος του τούβλου είναι  σημαντικό;  (Το 
μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς έχει την ίδια πυκνότητα με το μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς;)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ.3. Συμπληρώστε τα παρακάτω:

Η πυκνότητα του ξύλου είναι   ……………. g/cm3

Η πυκνότητα του πλεξιγκλάς είναι ……..… g/cm3

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Πυκνότητα Πυκνότητα είναι η μάζα ενός υλικού ή μιας ουσίας ανά μονάδα όγκου. Η πυκνότητα μιας 

ουσίας είναι η μάζα ενός δεδομένου σώματος διαιρούμενη με τον όγκο του.

Οι μονάδες της πυκνότητας είναι τα χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο (kg/m3) και τα 

γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό (g/cm3).

Συμμετρικό στερεό Το συμμετρικό στερεό, που είδαμε να αναφέρεται στο φύλλο εργασιών, αναφέρεται σε 

ένα στερεό με συμμετρικό σχήμα, το οποία μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε 

στον όγκο του χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο: 

Όγκος = Μήκος α x  μήκος β x μήκος γ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Βρείτε την πυκνότητα μερικών επιπλέον συμμετρικού σχήματος αντικειμένων.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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5 Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έχετε  υπολογίσει  την  πυκνότητα  των  τούβλων που  έχουν  συμμετρικό  σχήμα.  Πώς  θα  βρούμε  την 
πυκνότητα ενός στερεού με ακανόνιστο σχήμα, όπως μια πέτρα;

ΥΛΙΚΑ
Ζυγαριά Ποτήρι ζέσεως

Ογκομετρικός κύλινδρος 100 cm3 Πέτρες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ετοιμάστε τη ζυγαριά.

2. Μετρήστε τη μάζα της πέτρας; Βλέπε ερώτηση 1.

3. Χρησιμοποιείτε τον ογκομετρικό κύλινδρο για να βρείτε τον όγκο της πέτρας. Βλέπε ερώτηση 1.

4. Επαναλάβετε την διαδικασία χρησιμοποιώντας άλλες πέτρες. Οι πέτρες πρέπει να έχουν διαφορετικά 

μεγέθη, αλλά να είναι του ίδιου είδους (π.χ. μικρά κομμάτια μάρμαρου).
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803
WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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ΕΡΩΤ.1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Πυκνότητα πέτρας

Αντικείμενο
Μάζα

(g)

Όγκος

(cm3)

Πυκνότητα (Μάζα / όγκος)

(g/cm3)

Πέτρα 1

Πέτρα 2

Πέτρα 3

Πέτρα 4

ΕΡΩΤ.2. Υπολογίστε την πυκνότητα ενός άλλου υλικού, όπως πλαστικό, σίδερο ή γυαλί.

Πυκνότητα __________

Αντικείμενο
Μάζα

(g)

Όγκος

(cm3)

Πυκνότητα (Μάζα / όγκος)

(g/cm3)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ακανόνιστο στερεό Ένα ακανόνιστο στερεό, όπως αναφέρθηκε σ’ αυτό το φύλλο εργασιών, είναι για 

παράδειγμα η πέτρα, που έχει ακανόνιστο σχήμα, κι η οποία δεν επιτρέπει τον 

υπολογισμό του όγκου με τη χρήση χάρακα και κάποιου τύπου.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Υπολογίστε την πυκνότητα άλλων ουσιών όπως λάστιχο ή φελλό, ή αυτών που αναφέραμε στην ερώτηση 2.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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6 Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έχετε υπολογίσει την πυκνότητα των στερεών των συμμετρικών και των ακανόνιστων σχημάτων. Πώς 
θα βρούμε την πυκνότητα ενός υγρού, όπως το νερό;
ΥΛΙΚΑ
Ογκομετρικός κύλινδρος 100 cm3

Ζυγαριά

Ποτήρι ζέσεως

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ετοιμάστε τη ζυγαριά.

2. Μετρήστε τη μάζα ενός ποτηριού ζέσεως (βλέπε ερώτηση 1)

3. Γεμίστε τον κύλινδρο με νερό μέχρι να περιέχει ακριβώς 50 cm3.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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4. Ρίξτε τα 50 cm3 νερό στο ποτήρι ζέσεως.

ΕΡΩΤ.1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Μάζα ποτηριού ζέσεως με νερό

Μάζα ποτηριού ζέσεως (άδειο)

Μάζα νερού

ΕΡΩΤ.2. Υπολογίστε την πυκνότητα του νερού όπως φαίνεται:

Μάζα νερού:   ……… g

Όγκος νερού: 50 cm3

3
3

Μάζα νερού ......... gΠυκνότητα νερού =  = ..........
Όγκος νερού 50 cm

g cm=

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Η πυκνότητα άλλων υγρών είναι η ίδια με αυτή του νερού; Βρείτε την πυκνότητα και άλλων υγρών.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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7 Η ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ ΕΞΗΓΕΊ ΓΙΑΤΊ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΈΟΥΝ Ή ΒΥΘΊΖΟΝΤΑΙ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μερικά αντικείμενα έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό και άλλα μικρότερη. Μπορεί η πυκνότητα 
να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε αν  ένα αντικείμενο θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί στο νερό;

Η σύγκριση της πυκνότητα αντικειμένων με αυτή του νερού, ονομάζεται σχετική πυκνότητα.

ΥΛΙΚΑ

Ζυγαριά Πλαστικό μπολ

Μικρό ξύλινο τούβλο Φελλός

Μεγάλο ξύλινο τούβλο Γυάλινος βώλος

Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς Πλαστικός σωλήνας

Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς Καρφί

Ογκομετρικός κύλινδρος 100 cm3 Χάρακας

Ποτήρι ζέσεως 150 cm3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ετοιμάστε τη ζυγαριά.

2. Μετρήστε την μάζα κάθε σώματος του πίνακα στην ερώτηση 1.

3. Μετρήστε τον όγκο κάθε σώματος χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όργανο, τον χάρακα ή τον ογκομετρικό 

κύλινδρο. Καταγράψτε τις απαντήσεις στην ερώτηση 1.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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ΕΡΩΤ.1.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Υπολογίστε την πυκνότητα κάθε αντικειμένου διαιρώντας 
την  μάζα  με  τον  όγκο.  (Έχετε  βρει  την  πυκνότητα  μερικών  αντικειμένων  σε  άλλα  φύλλα 
εργασιών. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν σ’ αυτόν τον πίνακα.)

Αντικείμενο
Μάζα

(g)
Όγκος
(cm3)

Πυκνότητα (Μάζα / όγκος)
(g/cm3)

Μικρό ξύλινο τούβλο

Μεγάλο ξύλινο τούβλο

Μικρό τούβλο από πλεξιγκλάς

Μεγάλο τούβλο από πλεξιγκλάς

Καρφί

Φελλός

Γυάλινος βώλος

Πλαστικός σωλήνας

ΕΡΩΤ.2. Κάντε  έναν  κατάλογο  από  τα  αντικείμενα  που  έχουν  μεγαλύτερη  πυκνότητα  από  το  νερό. 
Προβλέψτε για αν το αντικείμενο θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί στο νερό.  Δώστε απαντήσεις 
δοκιμάζοντας κάθε αντικείμενο, τοποθετώντας το σε ένα μπολ με νερό.

Αντικείμενο
Πυκνότητα

(g/cm3)
Το αντικείμενο επιπλέει

ή βυθίζεται στο νερό;

ΕΡΩΤ.3. Κάντε  έναν  κατάλογο  από  τα  αντικείμενα  που  έχουν  μικρότερη  πυκνότητα  από  το  νερό. 
Προβλέψτε για αν το αντικείμενο θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί στο νερό.  Δώστε απαντήσεις 
δοκιμάζοντας κάθε αντικείμενο, τοποθετώντας το σε ένα μπολ με νερό.

Αντικείμενο
Πυκνότητα

(g/cm3)
Το αντικείμενο επιπλέει

ή βυθίζεται στο νερό;

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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ΕΡΩΤ.4. Γιατί μερικά αντικείμενα επιπλέουν στο νερό; Αυτά τα αντικείμενα έχουν μεγαλύτερη ή 
μικρότερη πυκνότητα από το νερό;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ.5. Γιατί μερικά αντικείμενα βυθίζονται στο νερό; Αυτά τα αντικείμενα έχουν μεγαλύτερη ή 
μικρότερη πυκνότητα από το νερό;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Περίληψη του προβλήματος
1. Πυκνότητα είναι το μέτρο της μάζας ενός σώματος ανά μονάδα όγκου.

2. Αν γνωρίζουμε την πυκνότητα ενός σώματος, μπορούμε να προβλέψουμε αν θα βυθιστεί ή θα 

επιπλεύσει. Από την άλλη μεριά,  αν το μόνο που ξέρουμε είναι η μάζα του σώματος ή ο όγκος του, 

τότε, δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβή πρόβλεψη.

3. Η σύγκριση της πυκνότητας ενός σώματος με την πυκνότητα του νερού, μας  λέει αν το σώμα θα 

επιπλεύσει ή θα βυθιστεί. Αν η πυκνότητα του σώματος είναι μεγαλύτερη από του νερού, τότε το σώμα 

θα βυθιστεί.

Συμπληρώστε το διάγραμμα του προβλήματος στην σελίδα 4. Κυκλώστε την σωστή απάντηση.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Σχετική Πυκνότητα Η  σχετική  πυκνότητα,  είναι  η  πυκνότητα  της  ουσίας  διαιρούμενη  με  την 

πυκνότητα του νερού. Η σχετική πυκνότητα δεν έχει μονάδες μέτρησης, επειδή 

είναι αναλογία. Για παράδειγμα, η σχετική πυκνότητα του χρυσού είναι:

                                   = =
3

3

Πυκνότηταχρυσού 19,3 / 19,3
Πυκνότητα νερού 1,0 /

g cm
g cm

Με άλλα λόγια, όταν συγκρίνονται ίσοι όγκοι, ο χρυσός έχει 19,3 φορές τη μάζα 

του νερού.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Προβλέψτε ποια σώματα που έχουμε ερευνήσει σ’ αυτό το φύλλο εργασιών θα επιπλεύσουν σε κάποιο άλλο 

υγρό, όπως το οινόπνευμα. Ελέγξτε τις προβλέψεις σας με πειράματα.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ-ΟΓΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αν η μάζα και ο όγκος τούβλων από το ίδιο υλικό, σχεδιαστεί σε ένα διάγραμμα πώς θα καθοριστεί η 
πυκνότητα;

ΥΛΙΚΑ
Ζυγαριά Ξύλινα τούβλα (και τα τέσσερα)

Χάρακας Τούβλα από πλεξιγκλάς (και τα τέσσερα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ετοιμάστε τη ζυγαριά.

2. Μετρήστε την μάζα κάθε ξύλινου τούβλου και κάθε τούβλου από πλεξιγκλάς. Υπάρχουν τέσσερα από το 

καθένα. Βλέπε ερώτηση 1.

3. Μετρήστε τον όγκο κάθε τούβλου. Βλέπε ερώτηση 1.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR
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ΕΡΩΤ.1.  Συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες. (Αποτελέσματα από προηγούμενα φύλλα εργασιών 
μπορούν να συμπεριληφθούν.)

Ξύλινα τούβλα Τούβλα από πλεξιγκλάς

Μάζα
(g)

Όγκος
(cm3)

Μάζα
(g)

Όγκος
(cm3)

ΕΡΩΤ.2.  Σχεδιάστε τη μάζα και τον όγκο των ξύλινων τούβλων στο παρακάτω διάγραμμα.

ΕΡΩΤ.3.  Ενώστε τα τέσσερα σημεία. (Θα πρέπει να φτιάχνουν μια ευθεία γραμμή). Τι σημαίνει σ’ αυτή 
την περίπτωση μια ευθεία γραμμή;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ.4. Υπολογίστε την πυκνότητα του ξύλου από την γραμμή. Η πυκνότητα του ξύλου δίνεται από την 
κλίση της γραμμής. (Δείτε στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ τον ορισμό της κλίσης)

3
3

Μεταβολή μάζας .............Πυκνότητα ξύλου = .............. /
Μεταβολή όγκου .............

g g cm
cm

= =
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ΕΡΩΤ.5. Σχεδιάστε τη μάζα και τον όγκο των τεσσάρων τούβλων από πλεξιγκλάς στο ίδιο διάγραμμα. Βλέπε 
ερώτηση 2.  Ενώστε τα τέσσερα σημεία χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα μολύβι. Κοιτάζοντας 
το διάγραμμα ποιο υλικό έχει την μεγαλύτερη πυκνότητα; Εξηγήστε την απάντησή σας.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤ.6.  Υπολογίστε την πυκνότητα του πλεξιγκλάς από το διάγραμμα.

= = 3
3

Μεταβολή μάζαςΠυκνότητα πλεξιγκλάς = .............. /
Μεταβολή όγκου

g g cm
cm

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Κλίση Η κλίση είναι η μέτρηση μιας ευθείας για το πόσο ψηλά πηγαίνει. Αυτό  γίνεται, διαιρώντας κάθε 

κάθετη αύξηση (ΑΒ) με την αντίστοιχη οριζόντια αύξηση (ΒΓ)

            
Στο φύλλο εργασιών, μια κάθετη αύξηση αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στην μάζα και μια οριζόντια 

αύξηση μια αλλαγή στον όγκο.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Συμπεριλάβετε και το νερό στο διάγραμμα μάζα-όγκος στην ερώτηση 2. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι από 

πραγματικές μετρήσεις, ή από τις γνώσεις σας πάνω στην πυκνότητα του νερού. Πώς συγκρίνεται η κλίση της 

γραμμής του νερού με τις  άλλες δυο γραμμές (ξύλο και πλεξιγκλάς); Πώς ένα διάγραμμα μάζας-όγκου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε αν ένα σώμα θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί στο νερό;
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