
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ 
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Πειραματική δραστηριότητα  
Δραστηριότητα 1Α: 
1. Να πάρετε δύο ογκομετρικούς σωλήνες των 100ml και να γεμίσετε ως τα 
50ml τον ένα με νερό βρύσης και το δεύτερο με ρινίσματα σιδήρου ή στεγνή 
άμμο 
κυκλώστε αυτό που νομίζετε σωστό: 
Ο ζυγός μετράει:      α) μάζα   β) όγκο 
 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 ΜΕΓΑΛΛΥΤΕΡΟΣ 

ΟΓΚΟΣ  
ΙΔΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΜΑΖΑ  
ΙΔΙΑ ΜΑΖΑ 

ΝΕΡΟ     

ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ 
ΣΙΔΗΡΟΥ 

    

 
2. Διαβάστε στο μπουκάλι αναψυκτικού που σας δίνεται τη χωρητικότητα. 
κυκλώστε αυτό που νομίζετε σωστό: 
 
Το μπουκάλι αναγράφει: α) μάζα    β) όγκο 
 
 
Μετρήστε με την ψηφιακή ζυγαριά ή με το ζυγό ακριβείας του εργαστηρίου τη 
μάζα ου νερού και τη μάζα των ρινισμάτων( να πάρετε απόβαρο ή να 
αφαιρέσετε τη μάζα του σωλήνα). 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 
Όγκος υλικού V = 50ml 
 

Μάζα 
νερού σε g 

Μάζα ρινισμάτων 
σε g  

Μάζα  1mL 
νερού  

Μάζα 1ml 
ρινισμάτων 

    

 
Ποιο από τα υλικά έχει μεγαλύτερη ποσότητα ύλης στον όγκο των 50mL; 
Α. το νερό     β. τα ρινίσματα 
 
 
Δραστηριότητες λογισμικού προσομοίωσης  
Πληκτρολογήστε: https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html 
Εκτέλεση τώρα    ΟΚ 
        

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html


 
Δραστηριότητα 1Β: 
Από την επιλογή σώματα, επιλέξτε σώμα ίδιου όγκου. 
Μετρήστε τον όγκο ενός σώματος. Στη συνέχεια συμπληρώστε τον παρακάτω 
πίνακα: 
 
Ίδιος όγκος V= …….L 
σώμα Μάζα m 

(kg) 
Πυκνότητα 
=μάζα/όγκος 
(kg/l) 

μπλε   
κίτρινο   
πράσινο   
κόκκινο   
 
Υπογραμμίστε τα σωστά στην παρακάτω πρόταση- συμπέρασμα: 
 
Όταν δυο σώματα έχουν ίδιο όγκο αλλά διαφορετική μάζα θα έχουν και  
α. διαφορετική πυκνότητα   β. ίδια πυκνότητα. 
Πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερη πυκνότητα έχει το σώμα που έχει 
α. μικρότερη μάζα    β. μεγαλύτερη μάζα. 
 
Δραστηριότητα 2: 
 
Από την επιλογή σώματα επιλέξτε σώματα ίδιας μάζας. 
Συζητήστε στην ομάδα σας και προτείνετε τρόπο μέτρησης του όγκου των 
σωμάτων που βρίσκονται στην οθόνη σας. Στη συνέχεια συμπληρώστε τον 
παρακάτω πίνακα: 
 
Ίδια μάζα m=5kg 
σώμα Όγκος V (l) Πυκνότητα  

d=μάζα/όγκος 
(kg/l)  

μπλε   
κίτρινο   
πράσινο   
κόκκινο   

 
Κυκλώστε τα σωστά στην παρακάτω πρόταση- συμπέρασμα: 
 
Όταν δυο σώματα έχουν ίδια μάζα αλλά διαφορετικό όγκο θα έχουν και  
α. διαφορετική πυκνότητα   β. ίδια πυκνότητα.  
Πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερη πυκνότητα έχει το σώμα που έχει  
α. μικρότερο όγκο     β. μεγαλύτερο όγκο. 
 
 
 
 



Δραστηριότητα 3 : 
 
Από τον πίνακα που εμφανίζεται στην οθόνη σας να επιλέξετε γνωστά σώματα. 
Η προσομοίωση σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε υλικό. Διαλέξτε όποιο 
υλικό θέλετε, μεταβάλλεται τη μάζα του μετακινώντας το δρομέα και 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 
Υλικό: ……………………………….. 
Μάζα (kg) Όγκος (l) Πυκνότητα 

(kg/l) 
1   
2   
3   
4   

 
Όταν αυξάνεται η μάζα ο όγκος: α αυξάνεται β. μειώνεται γ. μένει ίδιος;  
Η πυκνότητα:          α αυξάνεται β. μειώνεται γ. μένει ίδια;  
Από τι εξαρτάται η πυκνότητα; ……………………………. 
Να κατατάξετε τα υλικά που υπάρχουν στην οθόνη σας κατά σειρά αυξανόμενης 
πυκνότητας. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 4: 
 
Από την επιλογή σώματα επιλέξτε άγνωστα σώματα. 
Σχεδιάστε ένα πείραμα με το οποίο να βρείτε το υλικό από το οποίο αποτελείται 
το κάθε σώμα. Από την επιλογή πίνακα μπορείτε να δείτε τις πυκνότητες των 
διαφόρων υλικών. 


