
Προτεινόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Λυκείου 
(σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερησίου και του 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 
Αρ. Πρωτ. 122240/Δ2/29-09-2021) 

 
 
Φυσική Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Γνωριμία με το εργαστήριο 
Μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων 
Από το τετράδιο των εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής: 
Μέτρηση Μήκους, Χρόνου, Μάζας και Δύναμης 
Από το βιβλίο Μαθητή: Γραφικές παραστάσεις σελ.30-31. 
Θ. Γραφικές Οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλακούν στο εργαστήριο με μετρήσεις με όργανα 
διαφορετικής ακρίβειας 
Από τον εργαστηριακό οδηγό Φυσικής Α’ Λυκείου: 
Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης (σελ. 31-33) 
Σημαντικά ψηφία στρογγυλοποίηση (σελ. 33-35) 
Γραφικές παραστάσεις με όλα τα παραδείγματα (σελ. 35-40).  
Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ασκηθούν στην κατασκευή των διαγραμμάτων, τον υπολογισμό 
της μέσης τιμής και της κλίσης) με βάση τα πειραματικά δεδομένα. 
Προτείνεται να δοθεί ατομική εργασία στο σπίτι στην οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα 
επεξεργαστούν δεδομένα πειράματος (μέση τιμή, κατασκευή διαγράμματος, υπολογισμός κλίσης). 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4791  
  
2. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης  
Εργαστηριακός οδηγός  Φυσικής Α’ Λυκείου σελ. 44 -48. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4791  
 
3. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος 
Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Α’ Λυκείου, σελ. 80 – 82. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4791  
 
 
Φυσική Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και ωμικό 
καταναλωτή (εκτός του κινητήρα) 
Εργαστηριακός οδηγός  Φυσικής Α’ Λυκείου σελ. 84 – 87 του παρακάτω pdf αρχείου. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4791  
 
2. Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (εκτός της 
κρυσταλλοδιόδου) 
Εργαστηριακός οδηγός  Φυσικής Β’ Λυκείου σελ. 88 – 91 του παρακάτω pdf αρχείου. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4791  
3. Παρατήρηση συνεχών-γραμμικών φασμάτων 
Σύνολο Μελέτης Φασμάτων Εκπομπής και Απορρόφησης, Φυλλάδιο Οδηγιών, σελ. 28. 
 
Φυσική Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη 
Εργαστηριακός οδηγός  Φυσικής Α’ Λυκείου  
 
2. Γνωριμία με τον παλμογράφο  
Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Β’ Τάξης ΓΕΛ Θετικής, σελ. 38 - 44. 



http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4793  
 
Φυσική Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης στον 
παλμογράφο.  
Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, 
σελ. 20. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books-pdf.jsp?handle=8547/2358 
 
2. Μελέτη της ελαστικής και μη ελαστικής κρούσης 
Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, 
σελ. 33. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books-pdf.jsp?handle=8547/2358 
  
3. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο 
Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, 
σελ. 29. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books-pdf.jsp?handle=8547/2358 
 
4. Έλεγχος (επιβεβαίωση) της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας με ανακύκλωση (Να δοθεί 
έμφαση στην κατανόηση της διαφοράς μεταξύ κύλισης και ολίσθησης μιας σφαίρας.) 
Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, 
σελ. 37. 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books-pdf.jsp?handle=8547/2358 
 
 
 
 
 
  



Προτεινόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Λυκείου 
(σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερησίου και του 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 
Αρ. Πρωτ. 122314/Δ2/29-09-2021 

 
Χημεία A΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Περιοδικός Πίνακας - Δεσμοί 
Οι μαθητές σε ομάδες να ταξινομήσουν χημικές ενώσεις με βάση τη διάλυση τους στο νερό και τη 
μέτρηση της αγωγιμότητας των διαλυμάτων που προκύπτουν. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα 
υλικά: ζάχαρη, αλάτι, αποφρακτικό αποχετεύσεων, οινόπνευμα, νερό βρύσης, αποσταγμένο νερό. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Οξέα – Βάσεις- Άλατα- Οξείδια 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να εκτελούν στο εργαστήριο απλές χημικές αντιδράσεις, 
καθώς και να επινοούν τρόπους ποιοτικού προσδιορισμού διαφόρων ιόντων. 
 
3.5 Χημικές Αντιδράσεις   
Εργαστηριακή άσκηση: «Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις»  
Προτείνονται αντιδράσεις όπως:  
- Καύση σύρματος Mg και μελέτη του παραγόμενου MgO. 
 - Απλές αντικαταστάσεις π.χ. Μg ή Zn με HCl και Fe (καρφί) σε διάλυμα CuSO4. 
 - Διπλές αντικαταστάσεις π.χ. AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ή K2CrO4, CuSO4+NaOH, Na2CO3 + HCl 
(έκλυση CO2).  
- Εξουδετερώσεις όπως ΗCl+ΝaOH (χωρίς ορατό αποτέλεσμα και με ορατό αποτέλεσμα με χρήση 
δείκτη).  
Εργαστηριακή άσκηση: Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανίχνευση ιόντων 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o : Στοιχειομετρία 
4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων 
Εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση 
διαλυμάτων» 

 
Χημεία Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ομάδες μελετούν τη διαλυτότητα στο νερό και στη βενζίνη 
οργανικών ενώσεων. Ενδεικτικές οργανικές ενώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: εξάνιο, 
παραφίνη, η αιθανόλη, 1-βουτανόλη, κάποιο έλαιο, βούτυρο, σαπούνι, κάποιο απορρυπαντικό. 
Για τις καύσεις μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό: Καύσεις υδρογονανθράκων 
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/797 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Αλκοόλες – Φαινόλες 
3.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη 
Εργαστηριακή άσκηση: Παραγωγή αιθανόλης (απόσταξη αλκοολούχου ποτού). 
Φυσικές και χημικές ιδιότητες των αλκοολών.  
Εργαστηριακή άσκηση: Οξείδωση αιθανόλης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Καρβοξυλικά οξέα 
4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ 
Εργαστηριακή άσκηση: Ο όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Βιομόρια και άλλα μόρια 
5.2 Λίπη και έλαια, εκτός της παραγράφου «Βιολογικός ρόλος των λιπών και ελαίων» 
Εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή σαπουνιού» 



 
Χημεία Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Αλκοόλες – Φαινόλες 
Εργαστηριακή άσκηση: Παραγωγή αιθανόλης (απόσταξη αλκοολούχου ποτού).  
Φυσικές και χημικές ιδιότητες των αλκοολών.  
Εργαστηριακή άσκηση: Οξείδωση αιθανόλης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Καρβοξυλικά οξέα 
Εργαστηριακή άσκηση: Ο όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  : Βιομόρια και άλλα μόρια 
 5.2 Λίπη και έλαια, εκτός της παραγράφου «Βιολογικός ρόλος των λιπών και ελαίων» 
Εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή σαπουνιού» 
 

Χημείας Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες»  
Πείραμα: 
Πειραματική ποιοτική μελέτη της επίδρασης της επιφάνειας στερεού στην ταχύτητα της χημικής 
αντίδρασης: Αντίδραση στερεού Mg (ή Zn) με υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος: Mg(s)+ 2 
ΗCl(aq) → ΜgCl2(s) + H2↑. Παρατήρηση της επίδρασης τεμαχισμού του Mg (επιφάνεια επαφής) 
στην ταχύτητα έκλυσης των παραγόμενων φυσαλίδων υδρογόνου. Πείραμα: 
 Πειραματική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης: Αντίδραση 
παραγωγής CO2 κατά τη διάλυση σε νερό αναβράζοντος δισκίου π.χ. με βιταμίνη C. Παρατήρηση της 
μεταβολής της ταχύτητας έκλυσης φυσαλίδων CO2 ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας, της 
ποσότητας του αντιδρώντος και της επιφάνειας επαφής (λειοτρίβηση) 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
5.3 «Ιοντισμός οξέων – βάσεων και νερού – pH»  
Πείραμα:  
Μέτρηση της τιμής του pH υδροχλωρικού οξέος πριν και  μετά την αραίωση αυτού με εννεαπλάσιο 
όγκο νερού 
 
5.5 «Ρυθμιστικά διαλύματα» 
Προτείνεται να γίνουν τα πειράματα: 
α) Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων 
-  με ανάμιξη των συστατικών τους 
- με μερική εξουδετέρωση ασθενούς οξέος (CH3COOH) από ισχυρή βάση 
β) Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων 
 - αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος και σύγκριση αρχικής και τελικής τιμής pH.  
- προσθήκη μικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης και σύγκριση αρχικής και τελικής 
τιμής pH. 
 
5.6 «Δείκτες – ογκομέτρηση»  
Προτείνεται να γίνει το πείραμα ογκομέτρησης εξουδετέρωσης:  
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό οξύ. Πρότυπο διάλυμα: 0,1Μ ΝaOH. 
Δείκτης: φαινολοφθαλεΐνη 
 

  



Προτεινόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας Λυκείου 
(σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερησίου και του 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022 
Αρ. Πρωτ. 122274/Δ2/29-09-2021 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων – ιστών (Παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων- 

εξοικείωση με την χρήση του μικροσκοπίου) 
2. Μέτρηση του σφυγμού (Εργαστηριακή άσκηση 6, Οδηγού Εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Α’ 

Λυκείου) 
3. Παρατήρηση κυττάρων αίματος από έτοιμο παρασκεύασμα (Άσκηση: 7 Οδηγού Εργαστηριακών 

Ασκήσεων, Βιολογίας Α’ Λυκείου) 
4. Μικροσκοπική παρατήρηση τομής ανθρώπινου νεύρου στην οποία διακρίνεται η λευκή ουσία και 

τομής ανθρώπινου εγκεφαλικού φλοιού στην οποία διακρίνεται η φαιά ουσία. (Μικροσκοπική 
Παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων) 

5. Παρατήρηση τομής όρχεως και ωοθήκης (Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων 
παρασκευασμάτων, πρόκειται για την άσκηση 13 του οδηγού εργαστηριακών ασκήσεων 
Βιολογίας Α΄ Λυκείου)  

6. Μικροσκοπική παρατήρηση σπερματοζωαρίων, ωαρίου θηλαστικού-γάτας, ωοθηλακίου 
θηλαστικού-γάτας. (Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων) 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Απεικόνιση Τροφικών σχέσεων (Πρόκειται για την 4η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού 

Βιολογίας Β’ Λυκείου) 
2. Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (παρουσία σωματιδίων)- πρόκειται για την 3η άσκηση του 

εργαστηριακού οδηγού Βιολογίας Β’ Λυκείου. 
3. Επιπτώσεις ρυπαντών στη ζωή των κυττάρων – πρόκειται για την 6η άσκηση του εργαστηριακού 

οδηγού Βιολογίας Β’ Λυκείου. 
4. Σύγκριση του pH της βροχής με το pH προϊόντων καθημερινής χρήσης (καύση οργανικών 

ενώσεων-φαινόμενο όξινης βροχής) – πρόκειται για την 7η  άσκηση του εργαστηριακού οδηγού 
Βιολογίας Β’ Λυκείου. 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1. Μετουσίωση πρωτεϊνών (Άσκηση 7, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, Τεύχους Α) 
2. Παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (Άσκηση 2, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων 

Βιολογίας, Τεύχους Α) 
3. Δράση των ενζύμων (Άσκηση 11, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, Τεύχους Α) 
4. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (Άσκηση 1, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, Τεύχους 

Β) 
5. Κυτταρογενετική: Ανάλυση Καρυότυπου (Άσκηση 3, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων 

Βιολογίας, Τεύχους Β) 
6. Μίτωση σε κύτταρα ακροριζών κρεμμυδιού (Άσκηση 5, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων 

Βιολογίας, Τεύχους Α) 
7. Αντιγραφή και έκφραση της γενετικής πληροφορίας (Άσκηση:2, Οδηγού Εργαστηριακών 

Ασκήσεων Βιολογίας, Τεύχους Β) 
8. Εργαστηριακή παραγωγή γιαουρτιού (Άσκηση: 4, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, 

Τεύχους Β) 
9. Ανάπτυξη ζυμομυκήτων στη μαγιά (Άσκηση: 5, Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, 

Τεύχους Β) 
10. Χαρτογράφηση βιοτεχνολογικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας μέσω Internet (Άσκηση: 9, 

Οδηγού Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, Τεύχους Β) 
 
 


