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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩΣΗΣ 

Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές  

1. Να διαπιστώσουν την ύπαρξη της άνωσης. 

2. Να μετρήσουν την άνωση.  
3. Να διαπιστώσουν την εξάρτηση της άνωσης από το είδος του υγρού και το βυθισμένο όγκο 

του σώματος 

4. Να διαπιστώσουν την ανεξαρτησία της άνωσης από το σχήμα, το βάρος του σώματος και το 

βάθος του σώματος στο υγρό. 

Υλικά:  

1. 1 δυναμόμετρο ,  

2. 2 ογκομετρικοί κύλινδροι 250 ml 

3. 1 ποτήρι ζέσεως 200mL 

4. 2 κομμάτια πλαστελίνης ίσου όγκου, διαφορετικού βάρους. (Στο ένα κομμάτι έχουμε αφαιρέσει 

πλαστελίνη και έχουμε τοποθετήσει φελλό) 

5. 2 κομμάτια πλαστελίνης διαφορετικού όγκου, ίσου βάρους. (Στο ένα κομμάτι έχουμε αφαιρέσει 

πλαστελίνη και έχουμε τοποθετήσει φελλό) 

6. 1 κομμάτι πλαστελίνης 

7. 1 πλαστικό ποτήρι 

8. 1 κουτ. αλάτι 

9. νερό  

 

Παρατηρείστε το διπλανό σχήμα. Γιατί δυσκολεύεται ο άνθρωπος να σηκώσει την πέτρα έξω από 

το νερό;  

Δραστηριότητα 1:  

 
………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
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Τοποθετείστε ένα άδειο πλαστικό ποτήρι στο ποτήρι ζέσεως με το νερό, όπως στη φωτογραφία. 

Προσπαθήστε να βυθίσετε το πλαστικό ποτήρι. Τι σας εμποδίζει; 

Δραστηριότητα 2:  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Ζυγίστε ένα κομμάτι πλαστελίνης, με τη βοήθεια του δυναμόμετρου. Καταγράψτε την ένδειξη στο 

πίνακα που ακολουθεί.  

Δραστηριότητα 3:  

Ξαναζυγίστε το κομμάτι πλαστελίνης αφού πρώτα το βυθίσετε όλο στο νερό. Καταγράψτε την 

καινούργια ένδειξη. Πως υπολογίζεται η Άνωση; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

Επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες της δραστηριότητας 3, χρησιμοποιώντας αντί για νερό, 

αλατόνερο.  

Δραστηριότητα 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τι διαπιστώνετε, εξαρτάται η Άνωση από το είδος του υγρού; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Βάρος του σώματος έξω 
από το νερό  

 

Ένδειξη μέσα στο νερό   
Άνωση   

 

Βάρος του σώματος έξω 
από το νερό  

 

Ένδειξη μέσα στο 
αλατόνερο  

  

Άνωση   
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Βυθίστε την πλαστελίνη ολόκληρη στο νερό και υπολογίστε την Άνωση. Βυθίστε την πλαστελίνη 

ολόκληρη σε διαφορετικό βάθος και ξαναμετρήστε την Άνωση. 

Δραστηριότητα 5: 

 
Βάρος του σώματος έξω 
από το νερό  

 Άνωση 

Ένδειξη μέσα στο νερό    

Ένδειξη μέσα στο νερό, σε 
άλλο βάθος 

  

 
Τι διαπιστώνετε; Εξαρτάται η Άνωση από το βάθος στο οποίο είναι βυθισμένο το σώμα; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

Πάρτε το κομμάτι της πλαστελίνης και πλάστε το σε σχήμα σφαίρας. Μετρήστε την άνωση όπως 

και στη δραστηριότητα 2.  

Δραστηριότητα 6: 

Μετασχηματίστε τη σφαίρα σε λουκάνικο και ξαναμετρήστε την άνωση. 

 
Βάρος του σώματος έξω 
από το νερό  

 Άνωση 

Ένδειξη μέσα στο νερό    

Ένδειξη μέσα στο νερό, με 
άλλο σχήμα 

  

Τι διαπιστώνετε; Εξαρτάται η Άνωση από το σχήμα του σώματος; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

Μετρήστε την Άνωση σε δύο κομμάτια πλαστελίνης, που έχουν τον ίδιο όγκο, αλλά διαφέρουν στο 

βάρος τους. 

Δραστηριότητα 7: 

Τι θα κάνεις για να διαπιστώσεις ποια κομμάτια πλαστελίνης έχουν τον ίδιο όγκο, αλλά 

διαφορετικό βάρος;  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  
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Βάρος του σώματος έξω 
από το νερό  

 Άνωση 

Ένδειξη 1ου 
σώματος,βυθισμένου όλου 
μέσα στο νερό 

  

Ένδειξη 2ου 
σώματος,βυθισμένου όλου 
μέσα στο νερό 

  

 
Τι διαπιστώνετε; Εξαρτάται η Άνωση από το βάρος του σώματος; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Μετρήστε την Άνωση σε δύο κομμάτια πλαστελίνης, που έχουν το ίδιο βάρος, αλλά διαφέρουν 

στον όγκο τους. 

Δραστηριότητα 8: 

 
Βάρος του σώματος έξω από το νερό   Άνωση 

Ένδειξη 1ου σώματος, μισοβυθισμένου μέσα στο νερό   

Ένδειξη 1ου σώματος, βυθισμένου όλου μέσα στο νερό   

Ένδειξη 2ου σώματος ,μισοβυθισμένου μέσα στο νερό   

Ένδειξη 2ου σώματος, βυθισμένου όλου μέσα στο νερό   

 
Τι διαπιστώνετε; Εξαρτάται η Άνωση από το βυθισμένο όγκο του σώματος; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

Διατυπώστε το γενικό συμπέρασμα

…………………………………………………………………………………………………………………. 

: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται και από ποιους δεν 

εξαρτάται η Άνωση; 

………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….  

 


