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Φύλλο εργασίας 

Εργάζομαι με ασφάλεια στο εργαστήριο 
. 

Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία 

 
Πού συναντούμε εικόνες όπως τις πιο πάνω; 

 

1. Όταν εργαζόμαστε στο εργαστήριο της Χημείας χρησιμοποιούμε διάφορα όργανα τα οποία μας βοηθούν 

στις πειραματικές εργασίες. Παρακάτω δίνονται τα ονόματα των κυριότερων οργάνων του Χημικού 

εργαστηρίου. 

σπάτουλες, στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων, ογκομετρικός κύλινδρος, κάψα, δοκιμαστικός σωλήνας, 

υδροβολέας, ποτήρι ζέσεως, χωνί, ύαλος ωρολογίου, ξύλινη λαβίδα, κωνική φιάλη 

 

Να επιλέξετε και να γράψετε το ορθό όνομα για καθένα από τα όργανα που φαίνονται στις παρακάτω 

εικόνες. 
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ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
2. Να παρατηρήσετε τις παρακάτω εικόνες. 

Εικόνα Α 

 
 

Εικόνα Β 

 
 

(α) Σε ποια από τις εικόνες τα παιδιά εργάζονται με ασφάλεια στο εργαστήριο; ..................... 

 

(β) Να διατυπώσετε πέντε κανόνες ασφάλειας τους οποίους ακολουθούν τα παιδιά σύμφωνα 

με την εικόνα αυτή. 

 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ………………………………………………………………………………………………….. 

3.  …………………………………………………………………………………………………. 

4.  ………………………………………………………………………………………………….. 

5.  …………………………………………………………………………………………………. 
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Φύλλο αξιολόγησης 

Εργάζομαι με ασφάλεια στο εργαστήριο 
. 

Ονοματεπώνυμο 

Ημερομηνία 

1. (α) Να ονομάσετε τα παρακάτω όργανα του χημικού εργαστηρίου. 

 (β) 

Να γράψετε δύο κανόνες ασφάλειας που πρέπει να ακολουθούμε όταν εργαζόμαστε στο χημικό εργαστήριο. 

 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

 

2. Γιατί οι ενέργειες των μαθητών στις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένες; 

o Πριν μπει ο καθηγητής στο εργαστήριο, ο Γιάννης άρχισε να ζυγίζει χημικές ουσίες πιάνοντάς τις με τα 

χέρια του. Κάτι τον ενόχλησε στο μάγουλό του και με το χέρι του το έτριψε. 

o Ο Στάμος θέρμαινε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Δεν φόρεσε τα γυαλιά ασφαλείας γιατί φορούσε τα γυαλιά 

του. Κρατούσε το σωλήνα με κλίση μακριά από την επιφάνεια εργασίας του και προς το μέρος των 

συμμαθητών του που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του πάγκου. 

o Η Σούλα έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Προσεκτικά μάζεψε τα κομμάτια με το ένα της χέρι, τα έβαλε 

στο άλλο της χέρι και στη συνέχεια τα πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.  

o Η Ντιάνα και ο Μάνος για να μην αργήσουν στην επόμενη ώρα τακτοποίησαν βιαστικά ορισμένα από τα 

σκεύη που χρησιμοποίησαν και άφησαν τα υπόλοιπα στον πάγκο τους. 

o Η Αναστασία δεν πρόσεχε όταν ο καθηγητής εξηγούσε πού μπορούσαν να βρουν τον εξοπλισμό 

ασφαλείας και πώς θα τον χρησιμοποιούσαν. Σκέφτηκε: «δεν θα τον χρειαστώ ποτέ».  

 

3. Σωστό ή Λάθος 

o Η πειραματική εργασία πρέπει να αρχίζει αμέσως μόλις μπείτε στο εργαστήριο, ακόμη και πριν να έλθει 

ο καθηγητής σας 

o Ποτέ να μην απομακρύνονται χημικές ουσίες, αντικείμενα ή συσκευές από το εργαστήριο 

o Το μικροσκόπιο μεταφέρεται πάντοτε με τα δύο χέρια 

o Να διαβάζεις ολόκληρη τη διαδικασία πριν ξεκινήσεις την πειραματική δραστηριότητα 

o Απαγορεύεται να πειραματίζεσαι χωρίς άδεια 

o Μπορείς να μαζέψεις σπασμένα γυαλιά με τα χέρια σου, αρκεί να τα πετάξεις στο κατάλληλο δοχείο 

απορριμμάτων 

o Μην αφήνεις αναμμένη φωτιά χωρίς επιτήρηση 
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Εργασία για το σπίτι 

1. Στην πιο κάτω εικόνα βλέπετε μερικές ομάδες μαθητών να εργάζονται στο εργαστήριο Χημείας. 

 

 

 
 

Να καταγράψετε πέντε ενέργειες των μαθητών που δεν συνάδουν με την τήρηση των κανόνων ασφάλειας. 

 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 
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Τεστ για την ασφάλεια 

1. Εάν δεν καταλαβαίνεις μία οδηγία ή ένα τμήμα της πειραματικής διαδικασίας, πρέπει 

α. να το ψάξεις καθώς θα κάνεις την εργαστηριακή άσκηση 

β. να προσπαθήσεις μέχρι να βρεις τι πρέπει να κάνεις 

γ. να ρωτήσεις τον καθηγητή πριν ξεκινήσεις 

δ. να το παραβλέψεις και να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.  

 

2. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ πρέπει να φοράτε κατά τη διάρκεια μιας πειραματικής διαδικασίας; 

α. φαρδιά ρούχα 

β. κρεμαστά κοσμήματα 

γ. πέδιλα 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

3. Αστεία, φάρσες ή ζαβολιές στο εργαστήριο 

α. απαγορεύονται πάντοτε 

β. επιτρέπονται γενικά 

γ. δεν είναι επικίνδυνα 

δ. επιτρέπονται μόνον όταν είσαι μόνος 

 

4. Όταν τελειώσεις με την εργασία στο εργαστήριο πάντοτε 

α. βάζεις στα χέρια σου κρέμα 

β. πλένεις καλά τα χέρια σου με νερό και σαπούνι 

γ. σκουπίζεις τα χέρια σου σε πετσέτα 

δ. σκουπίζεις τα χέρια σου στην ποδιά σου 

 

5. Η παρακάτω δραστηριότητα επιτρέπεται στο εργαστήριο 

α. το μάσημα τσίχλας 

β. η κατανάλωση φαγώσιμων 

γ. η κατανάλωση νερού και αναψυκτικών 

δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

6. Πριν φύγεις από το εργαστήριο 

α. καθαρίζεις τα σκεύη που χρησιμοποίησες και τον πάγκο εργασίας 

β. επιστρέφεις όλα τα σκεύη που χρησιμοποίησες στη θέση τους 

γ. πλένεις τα χέρια σου με νερό και σαπούνι 

δ. όλα τα παραπάνω 
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