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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ. 

Παραδοτέο 4.2.3α: 
Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, µέρος Α΄  

Έκδοση παραδοτέου Τελική 

Ηµεροµηνία 30/8/2006 



 

 

 
 

 

 

 

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιοΤο παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιοΤο παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιοΤο παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο    

τουτουτουτου    ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4444 « « « «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»»»»    

της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διδακτική διαδικασία»διδακτική διαδικασία»διδακτική διαδικασία»διδακτική διαδικασία»    

(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) θ) θ) θ)    

    

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο     

 

Φορέας Υλοποίησης και Τελικός ∆ικαιούχοςΦορέας Υλοποίησης και Τελικός ∆ικαιούχοςΦορέας Υλοποίησης και Τελικός ∆ικαιούχοςΦορέας Υλοποίησης και Τελικός ∆ικαιούχος    

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ     

 

Φορέας ΛειτουργίαςΦορέας ΛειτουργίαςΦορέας ΛειτουργίαςΦορέας Λειτουργίας        

    

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

∆ιεύθυνση Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών 

∆ραστηριοτήτων     

 

Επιστηµονικοί Τεχνικοί ΣύµβουλοιΕπιστηµονικοί Τεχνικοί ΣύµβουλοιΕπιστηµονικοί Τεχνικοί ΣύµβουλοιΕπιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι    

    

    

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

    

    

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  

    

Υπεύθυνος ΠράξηςΥπεύθυνος ΠράξηςΥπεύθυνος ΠράξηςΥπεύθυνος Πράξης  

Προϊστάµενος Μονάδας Α1-Ειδική Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ-ΥπΕΠΘ. 
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Ένταξη της χρήσης ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας µέσω 

σεναρίων 

Ειδικότητα ΠΕ04 
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Συγγραφική Οµάδα Φυσικών Επιστηµών 

 

Φυσική 

Σαράντος Ψυχάρης  

Γεώργιος Ιωαννίδης  

Αθανάσιος Μαστρογιάννης 

Γεώργιος Παληός 

Κωνσταντίνος Παπαµιχάλης 

Κυπριανός Φραγκάκης 

 

Χηµεία 

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος 

Παρασκευάς Γιαλούρης,  

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου  

 

Βιολογία 

Βασιλική Περάκη,  

Αθανάσιος Καψάλης  

Παναγιώτης Κωσταρίδης  

Θεόδωρος Μαρδίρης  

Φωτεινή Μπαρώνα  

 

Γεωγραφία  

Βασιλική Περάκη,  

Έλλη Γρατσία,  

Ισαάκ Παρχαρίδης,  

Κοσµάς Παυλόπουλος   

Αποστολία Γαλάνη1 

 

                                          

1 Η κα Γαλάνη εργάστηκε αµισθί 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 4 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σενάρια διδασκαλίας για τη Χηµεία____________________________________________ 5 

Μεταβολή Ιδιοτήτων στον Περιοδικό Πίνακα________________________________________ 5 

∆οµή του ατόµου_______________________________________________________________ 14 

Μοντέλα απόµων και µορίων ____________________________________________________ 18 

Αλκάλια ______________________________________________________________________ 27 

Αλογόνα ______________________________________________________________________ 41 

Μικρόκοσµος από το νερό στο άτοµο ______________________________________________ 45 

Αρχή Le Chatelier______________________________________________________________ 60 

Ατµοσφαιρικός αέρας___________________________________________________________ 71 

Ενθαλπία καύσης ______________________________________________________________ 76 

Ενθαλπία εξουδετέρωσης________________________________________________________ 88 

Ενθαλπία διάλυσης____________________________________________________________ 106 

Ηλεκτρόλυση_________________________________________________________________ 113 

Ηλεκτροχηµεία _______________________________________________________________ 122 

Χηµική Αντίδραση ____________________________________________________________ 136 

Χηµική Ισορροπία ____________________________________________________________ 143 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 5 

Σενάρια διδασκαλίας για τη Χηµεία 

 

Μεταβολή Ιδιοτήτων στον Περιοδικό Πίνακα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  Μεταβολή Ιδιοτήτων στον Περιοδικό Πίνακα  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Chemistry Set  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η µελέτη της µεταβολής ιδιοτήτων 

στοιχείων µέσα στον Περιοδικό Πίνακα, µε τη χρήση λογισµικού. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

� Να γνωρίζει πώς µεταβάλλονται διάφορες ιδιότητες στοιχείων µέσα στον Περιοδικό 

Πίνακα 

� Να αιτιολογεί την οµαλή µεταβολή των ιδιοτήτων στοιχείων µέσα στον Περιοδικό 

Πίνακα 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια είναι περίπου 25 min. Ο υπόλοιπος χρόνος 

διατίθεται για το σχολιασµό και συζήτηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος θα 

πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί την αρχή ταξινόµησης και τη δοµή του Περιοδικού 

Πίνακα  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Καθοδηγούµενη ανακαλυπτική διδασκαλία.  

Οι µαθητές καταγράφουν δεδοµένα µε τη χρήση του λογισµικού και καθοδηγούµενοι 

εξάγουν συµπεράσµατα  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του λογισµικού µπορεί να γίνει µε 

επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές παρακολουθούν και καταγράφουν τα δεδοµένα 

στο φύλλο εργασίας που τους έχει διανεµηθεί) ή µε εκτέλεση από τους ίδιους τους 

µαθητές (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής).  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  Το λογισµικό έχει διανεµηθεί στα  σχολεία από το 

ΥΠΕΠΘ. Απαιτείται προσοχή στην αρίθµηση των οµάδων. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΧΗΜΕΙΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ΄ Τάξη ΕΛ. ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Περιοδικός Πίνακας. Εµφανίζεται µία µορφή 

του Περιοδικού Πίνακα. Επιλέξτε το µενού ιδιότητες (στο δεξιό µέρος της οθόνης) και στη 

συνέχεια από το µενού ιδιότητες στοιχείων επιλέξτε ηλεκτραρνητικότητα. Στη συνέχεια 

οδηγήστε το βέλος στο στοιχείο Li. Στην οθόνη εµφανίζεται η τιµή της 

ηλεκτραρνητικότητας του Li. Επαναλάβατε το ίδιο για όλα τα στοιχεία της 1ης οµάδας του 

Περιοδικού Πίνακα. και καταγράψτε τις τιµές στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1. 

Επαναλάβατε τη διαδικασία για τα στοιχεία της οµάδας των αλογόνων (F, Cl, Br, I,).και 

συµπληρώστε την αντίστοιχη στήλη του πίνακα 2. Επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία 

για την ηλεκτραρνητικότητα των στοιχείων της 2ης  και της 3ης περιόδου και συµπληρώστε 

τις αντίστοιχε στήλες των πινάκων 3 και 4. . Στη συνέχεια από το µενού ιδιότητες 

στοιχείων επιλέξτε 1η ενέργεια ιοντισµού. Καταγράψτε τις τιµές της ενέργεια 1ου ιοντισµού 

για τα στοιχεία της 1ης και 17ης οµάδας (αλογόνων) καθώς και των στοιχείων της 2ης και 

3ης περιόδου. Στη συνέχεια από το µενού ιδιότητες στοιχείων επιλέξτε ατοµική ακτίνα και 

καταγράψτε της τιµές της ατοµικής ακτίνας για τα στοιχεία της 1ης και 17ης οµάδας 

(αλογόνων) καθώς και 2ης και 3ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα. 
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πίνακας 1 

Ιδιότητες Στοιχείων 1ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li    

Na    

K    

Rb    

Cs    

Fr    

 

 

πίνακας 2 

Ιδιότητες Στοιχείων 17ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

F    

Cl    

Br    

I    

At    
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πίνακας 3 

Ιδιότητες Στοιχείων 2ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li    

Be     

B    

C    

N    

O    

F    

 

πίνακας 4 

Ιδιότητες Στοιχείων 3ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Na    

Mg    

Al    

Si    

P    

S    

Cl    
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Α. Παρατηρώντας τους πίνακες 1 και 2 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα  

 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η ενέργεια 

πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η ατοµική 

ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

� Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 

 

 

 

Β. Παρατηρώντας τους πίνακες 3 και 4 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα 

 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ενέργεια πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ατοµική ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

� Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

 πίνακας 1 

Ιδιότητες Στοιχείων 1ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li 0,98 519 152 

Na 0,93 496 190 

K 0,82 419 235 

Rb 0,82 403 249 

Cs 0,79 376 266 

Fr 0,7  270 

 

 

πίνακας 2 

Ιδιότητες Στοιχείων 17ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

F 3,98 1681 71 

Cl 3,16  1250 99 

Br 2,96 1140 115 

I 2,66 1008 133 

At 2,2 930 άγνωστο 
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πίνακας 3 

Ιδιότητες Στοιχείων 2ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li 0,98 519 152 

Be  1,57 900 112 

B 2,04 800 80 

C 2,5 1086 92 

N 3,04 1402 71 

O 3,44 1314 66 

F 3,98 1681 71 

 

πίνακας 4 

Ιδιότητες Στοιχείων 3ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Na 0,93 496 190 

Mg 1,31 738 160 

Al 1,61 578 143 

Si 1,9 788 117 

P 2,19 1012 110 

S 2,58 1000 104 

Cl 3,16 1250 99 
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Α. Παρατηρώντας τους πίνακες 1 και 2 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα  

 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

Μειώνεται 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η ενέργεια 

πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

Μειώνεται 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η ατοµική 

ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

Αυξάνεται  

� Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 

 

 

Β. Παρατηρώντας τους πίνακες 3 και 4 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα 

 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

Αυξάνεται 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ενέργεια πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

Αυξάνεται 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ατοµική ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

Μειώνεται 

� Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εισαγωγή 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 είναι µία πλήρης πολυµεσική βάση πληροφοριών 

σχετική µε τη χηµεία, εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 αρχεία 

βίντεο, 800 τρισδιάστατες απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις χώρες του 

κόσµου, καθώς και περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, γνωστών χηµικών και 

χρήσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή. Το λογισµικό αυτό εξελληνίσθηκε από το 

πρωτότυπό του στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• 16 MB µνήµη RAM, 

• 15 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (στην περίπτωση εκτέλεσης 

των αρχείων µέσω δικτυακής εγκατάστασης ή από τη µονάδα του CD-ROM) ή 500 ΜΒ 
(στην περίπτωση εγκατάστασης του συνόλου του λογισµικού στο σκληρό δίσκο), 
• επεξεργαστή Pentium 100 Μ hz (ή µεταγενέστερο ), 

• ανάλυση οθόνης 800x600 µ ε 16 bit βάθος χρώµατος , 

• διπλής ταχύτητας (2x) µονάδα CD-ROM, 

• προσαρµοστή ήχου (προαιρετικά ), 

• Internet Explorer 6.0, 

• QuickTime 6 (η έκδοση 6.1 παρέχεται µε το πρόγραµµα εγκατάστασης του λογισµικού ), 
• Chime 2.6 (η έκδοση 2.6 SP4 παρέχεται µ ε το πρόγραµµα εγκατάστασης του 
λογισµικού ). 
Οδηγίες εγκατάστασης 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 µπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή µ ε επεξεργαστή Pentium (ή µεταγενέστερο ) σε περιβάλλον 

Windows 98, Me, NT, 2000 ή XP. 

Για την εγκατάσταση του λογισµικού γίνεται χρήση ενός τυπικού οδηγού, όπως και σε όλα 

τα σύγχρονα λογισµικά για περιβάλλον Windows. 

• Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα του δίσκου . 

• Από το µενού Έναρξη /Start επιλέξτε Εκτέλεση /Run. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι η 

µονάδα του CD-ROM). 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κατά προτίµηση επιλέξτε Πλήρη 

εγκατάσταση. 
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∆οµή του ατόµου 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ: 

ΤΑΞΗ : ΛΥΚΕΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ∆οµή του  Ατόµου 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ∆οµικά Σωµατίδια 

Κβαντικοί Αριθµοί και Τροχιακά 

 Ηλεκτρονιακή ∆όµηση Ατόµων  

 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η δραστηριότητα βασίζεται στην  

προσέγγιση εννοιών του µικρόκοσµου, τη δοµή του ατόµου, τους κβαντικούς αριθµούς και 

την ηλεκτρονιακή δόµηση των ατόµων. Παρουσιάζονται οθόνες µε το σχετικό περιεχόµενο 

και το περιβάλλον καθοδηγεί τους µαθητές µε σκοπό την κάλυψη των ενοτήτων, την 

αξιολόγηση των µαθητών και την σύνδεση µε links σχετικού ενδιαφέροντος.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

ΣΤΟΧΟΙ: Οι στόχοι παραµένουν αυτοί του προγράµµατος σπουδών και το λογισµικό είναι 

ανεπτυγµένο ώστε να τους υπηρετεί. Ωστόσο η ανοιχτή φύση των νέων τεχνολογιών 

οδηγεί αναπόφευκτα σε links (συνδέσµους) οι οποίοι διαπραγµατεύονται θέµατα πέρα από 

την συγκεκριµένη ύλη του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Παιδαγωγική αναγκαιότητα και προσέγγιση του Εκπαιδευτικού 

Λογισµικού. Ο µικρόκοσµος προσφέρεται για αναπαράσταση µε τις νέες εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες. Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Λεύκιππος» προσπαθεί να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες αναπαραστάσεως του µικρόκοσµου. Ωστόσο θέλει προσοχή ο 

ανθρωποµορφισµός στον µικρόκοσµο καθώς και η συνείδηση του βαθµού προσέγγισης 

που επιτυγχάνουµε κατά τη διάρκεια των αναπαραστάσεων. 

 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η έννοια του µικρόκοσµου είναι 

θεµελιώδης στη Χηµεία και είναι η απαρχή για την θεµελίωση ερµηνειών φαινοµένων του 

µακρόκοσµου. Μπορεί να συνδυαστεί µε πολλά θέµατα από τη Φυσική, από τη Βιολογία 
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και τη Γεωλογία, δηλαδή τις Φυσικές Επιστήµες που προσεγγίζουν καταστάσεις σε επίπεδο 

µικρόκοσµου. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τα µοντέλα του µικρόκοσµου µπορούν να 

παρουσιασθούν στην τάξη είτε µε απλή περιγραφή είτε µε προσοµοιώµατα διαφόρων 

τύπων. 

 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:  

«Χηµεία Ενιαίου Λυκείου, Λεύκιππος» Επιστηµ. υπεύθυνος: Ν. Σπυρέλλης 

Ανάλογα είναι και θέµατα από τα λογισµικά: 

• «Chemistry Set 2000»,  

• «Ο θαυµαστός κόσµος της ΧΗΜΕΙΑΣ για το Γυµνάσιο» Μ. Σιγάλας, Α. 

Γιαννακουδάκης, Β. Αγγελόπουλος, Α. Τζαµτζής, Χ. Τζουγκράκη  και  

• «ΧΗΠΟΛΟ» Χηµεία Γυµνασίου 

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

∆οµή Ατόµου 

 

 

 

Η κεντρική σελίδα της «∆οµής Ατόµου» αποτελείται από τρεις υποενότητες.  
Επιλέγοντας κάθε µία από αυτές µεταβαίνουµε στις αντίστοιχες οθόνες. 
∆οµικά Σωµατίδια 
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Να υπενθυµίσουµε στους µαθητές ότι οι ανθρωποµορφικές παραστάσεις και τα 

χρώµατα είναι τελείως συµβατικά!! 

Στην οθόνη αυτή είναι ενεργοποιηµένο µόνο το πρωτόνιο. Κάνοντας κλικ επάνω του ο 

µαθητής περνά στην επόµενη οθόνη. 

Με την είσοδο του µαθητή σε αυτή την οθόνη, βλέπουµε το πρωτόνιο να βρίσκεται στο 

κέντρο της οθόνης ενώ τα άλλα δύο σωµατίδια να βρίσκονται στο πάνω αριστερό µέρος. 

Υπάρχει επίσης µια ηλεκτρονική ζυγαριά µε την βοήθεια της οποίας ο µαθητής καλείται να 

ζυγίσει το πρωτόνιο. Προκειµένου να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουµε κλικ πάνω στο 

πρωτόνιο (ταυτόχρονα ο κέρσορας γίνεται «χεράκι») και  κρατώντας πατηµένο το ποντίκι 

να το σύρουµε πάνω στην ζυγαριά. 

Εδώ πρέπει µε ιδιαίτερη έµφαση να τονίσουµε το µικρό µέγεθος των πρωτονίων 

και την αδυναµία µας να τα «ζυγίσουµε». 

 

Μετά από λίγο η οθόνη που θα εµφανιστεί είναι ίδια µε την ζυγαριά, µόνο που τώρα αντί 

για πρωτόνιο έχουµε το ηλεκτρόνιο. 

Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να ζυγιστεί και το νετρόνιο. 
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Η παραπάνω οθόνη αναφέρεται στον ατοµικό αριθµό, ενώ η παρακάτω στην ηλεκτρονιακή 

δοµή του Cl. Σε αυτή την οθόνη µπορούµε κάνοντας κλικ στον σύνολο των κίτρινων 

ατόµων να παρακολουθήσουµε ένα animation (κίνηση) των ατόµων προς τις στοιβάδες.   

 

 

Οπότε οδηγούµαστε στην παρακάτω οθόνη όπου βλέπουµε τακτοποιηµένα τα άτοµα στις 

σωστές στοιβάδες: 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει τη δυνατότητα να άρει τις παρανοήσεις αλλά και να τις 

δηµιουργήσει. 

Χρώµα και σχήµα στοιβάδων είναι τελείως συµβατικά, αυτό πρέπει να µη 

σταµατάµε να το υπενθυµίζουµε! 
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Μοντέλα απόµων και µορίων 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ  

ΤΑΞΗ : ΛΥΚΕΙΟ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Chemistry Set 2000 
 
ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η δραστηριότητα βασίζεται στην  
κατανόηση εννοιών του µικρόκοσµου και στην άρση παρανοήσεων που σχετίζονται µε τον 
µικρόκοσµο.  
Το λογισµικό ακολουθεί πορεία συνδυασµού ηλεκτρονικού βιβλίου, παράθεσης πλούσιου 
υλικού µε µορφή βίντεο και προσοµοιώσεων δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
προσοµοιωµάτων µεγάλης ποικιλίας και διαφόρων δυνατοτήτων και προσαρµογής στις 
επιθυµίες του χρήστη. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 
ΣΤΟΧΟΙ:  
Οι µαθητές να µπορούν: 
• Να αντιλαµβάνονται τις δοµές των µορίων στο χώρο. 
• Να προσεγγίσουν τις έννοιες «άτοµο» και «µόριο». 
• Να γράφουν µοριακούς τύπους ενώσεων. 

 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Στην ενότητα εισαγωγής στη Χηµεία το λογισµικό αναφέρεται 
στους χηµικούς δεσµούς, στις οµοιοπολικές ενώσεις. Γενικά το περιβάλλον είναι λιτό, 
αυστηρό, δωρικό, χωρίς ανθρωποµορφισµούς και µε λιτή τη χρήση του χρώµατος. , στις 
απλές οµοιοπολικές ενώσεις και στα στοιχεία.  
Οι µαθητές  µέσα από πλούσια ταινιοθήκη προσεγγίζουν ιδιότητες έννοιες και διαδικασίες.  
 
ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Το λογισµικό διακρίνεται για την 
εστίασή του σε καθαρά χηµικά θέµατα στα αυστηρά πλαίσια της επιστήµης. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τα µοντέλα του µικρόκοσµου µπορούν να 
παρουσιασθούν στην τάξη είτε µε απλή περιγραφή είτε µε προσοµοιώµατα διαφόρων 
τύπων. 
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ 

 

Περιεχόµενο του λογισµικού: Παραθέτουµε ένα µέρος από το περιεχόµενο του 

λογισµικού όπου εκτίθεται ο χαρακτήρας του ως ηλεκτρονικό βιβλίο. Αυτό µπορεί 

να εξελιχθεί ως πλεονέκτηµα είτε ως µειονέκτηµα ανάλογα µε τις επιθυµίες του 

χρήστη.  

 

 

Τα άτοµα και τα ιόντα µπορούν να 

συνδεθούν και να σχηµατίσουν 

τρισδιάστατες χηµικές ενώσεις. Οι ενώσεις 

αυτές οικοδοµούν τον κόσµο µας. Η χηµεία, 

από τη µεριά της, µας βοηθά να 

κατανοήσουµε τη δοµή του κόσµου.  

Η δοµή µιας ουσίας µπορεί να προσδιοριστεί µε διάφορες τεχνικές. Στην 

κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ, µία δέσµη ακτίνων-Χ κατευθύνεται µέσω 

ενός τµήµατος της υπό εξέταση ουσίας και ανακλάται πάνω στα σωµατίδια 

της ουσίας. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί µια µορφή ακτίνων-Χ που είναι 

ανιχνεύσιµη και µετρήσιµη. Με αυτή τη µορφή είναι δυνατό να 

υπολογιστούν οι αποστάσεις και οι γωνίες µεταξύ των σωµατιδίων και να 

προσδιοριστεί, έτσι, η δοµή της ουσίας.  

Άλλες τεχνικές προσδιορισµού της δοµής περιλαµβάνουν τη 

φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού και τη φασµατοσκοπία 

υπερύθρων.  

Ο τύπος της δοµής µιας συγκεκριµένη ουσίας µπορεί συχνά να εξαχθεί µε τη 

βοήθεια διαφόρων τεστ. Αν µια ουσία έχει χαµηλό σηµείο τήξης ή είναι σε 

υγρή ή αέρια µορφή και σε θερµοκρασία δωµατίου, τότε είναι σχεδόν 

σίγουρο ότι έχει µια απλή οµοιοπολική µοριακή δοµή. Αν µια ουσία έχει 

υψηλό σηµείο τήξης, είναι πιθανό να έχει µια γιγαντιαία δοµή. Αυτή η 

γιγαντιαία δοµή µπορεί να είναι ιοντική, οµοιοπολική ή µεταλλική. Πολλές 

γιγαντιαίες ιοντικές ενώσεις είναι υδατοδιαλυτές και δίνουν διαλύµατα που 
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άγουν τον ηλεκτρισµό (ηλεκτρολύτες). Τα γιγαντιαία µεταλλικά υλικά είναι 

µέταλλα και άγουν τον ηλεκτρισµό όταν βρίσκονται σε στερεά µορφή.  

Οι δεσµοί στις δοµές  

Υπάρχουν εκατοµµύρια δυνατών δοµών και έχουν τη δυνατότητα να 

ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους. Ο απλούστερος είναι σύµφωνα µε το 

είδος του δεσµού που συνδέει τα σωµατίδια µεταξύ τους. Για παράδειγµα, οι 

δεσµοί µπορούν να είναι ιοντικοί, οµοιοπολικοί ή µεταλλικοί. Σε κάθε µία, 

όµως, από αυτές τις κατηγορίες δεσµών υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες. 

Για παράδειγµα, οι οµοιοπολικές δοµές µπορεί να είναι γιγαντιαίες ή απλές. 

Οι απλές δοµές µπορεί να είναι είτε οργανικές είτε ανόργανες.  

Εξίσου µεγάλος είναι και ο αριθµός των οργανικών οµοιοπολικών δοµών, 

ενώ πολλές είναι οι κατηγορίες των ιοντικών δοµών, όπως αυτές του τύπου 

χλωριούχου νατρίου και του τύπου χλωριούχου καισίου.  

Οι µεταλλικές δοµές µπορεί να είναι εδροκεντρωµένες ή ενδοκεντρωµένες.  

Παραθέτουµε µέρος από την προσέγγιση αλληλουχίας των οθονών. Μπορεί το 

ακόλουθο κείµενο να µην προσφέρει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, αλλά 

συγκριτικά το λογισµικό είναι εύχρηστο και η παράθεση πειραµάτων µε τη µορφή 

βίντεο και γραφικών (δυο και τριών διαστάσεων) το κάνει θεαµατικό. 

∆ραστηριότητες χηµείας στο περιβάλλον Chemistry Set 2000 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 ∆ραστηριότητα 1 

• Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα ∆οµές και κάντε κλικ στο υποµενού 

Οµοιοπολικές και στην υποενότητα Απλές οµοιοπολικές (ανόργανες). Από τις απλές 

οµοιοπολικές δοµές που εµφανίζονται επιλέξτε τα Στοιχεία. 
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• Από τον κατάλογο των δοµών (κάτω αριστερά) επιλέξτε και παρατηρήστε τις δοµές: 

Αέριο αργό (πολλαπλό) και Αέριο ήλιο (πολλαπλό). 

 

• Κάθε φορά που επιλέγετε µια δοµή, στην οθόνη σας εµφανίζεται η ακίνητη εικόνα της 

δοµής µε τα κουµπιά χειρισµού της και κάτω από αυτή την εικόνα το όνοµα και ο µοριακός 

τύπος της ουσίας. Κάντε κλικ στο κουµπί Ναι της Ετικέτας και θα δείτε τα είδη των 

ατόµων. Κάντε κλικ στο κουµπί Ναι της Περιστροφής. Η δοµή που έχετε επιλέξει αρχίζει 

να περιστρέφεται. Κάντε τώρα κλικ στο κουµπί Όχι της Περιστροφής και στο κουµπί 

Μεγέθυνση. Τοποθετήστε το δείκτη πάνω στην εικόνα, πατήστε το αριστερό κουµπί του 

ποντικιού και σύρετε το δείκτη κρατώντας πατηµένο το κουµπί. Με τον τρόπο αυτό 

µπορείτε να περιστρέψετε το µοντέλο προς οποιαδήποτε διεύθυνση επιθυµείτε, έτσι ώστε 

να το παρατηρήσετε από άλλη πλευρά. 

 

 

 

 

 

Στα προηγούµενα απλά µόρια δεν φαίνεται η ικανότητα τους λογισµικού και οι 

πραγµατικές του δυνατότητες. Όµως σε πολύπλοκα µόρια όπως αυτό του DNA οι 

δυνατότητές του είναι αξιοθαύµαστες. 

 

Παραθέτουµε παρακάτω αποσπάσµατα: 
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Παραθέτουµε και ένα µέρος από την αξιολόγηση όπου µέσα από τις 

δραστηριότητες που απευθύνονται στον µαθητή, φαίνεται η αντίληψη των 

συγγραφέων για την αξιοποίηση του λογισµικού σε θέµατα αξιολόγησης. Η ύλη 

δεν εστιάζεται στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και αυτό µπορεί να 

λειτουργήσει πολυσήµαντα. Ο αναγνώστης µπορεί να εξάγει συγκρουόµενα 

συµπεράσµατα: 

• Απαντήστε στην ερώτηση 1. 

Ερώτηση 1: Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο µε τις λέξεις: 

άτοµα – µονοατοµικά – στοιχεία 
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Τα . . . . . . . . . αργό και ήλιο λέγονται . . . . . . . . . , διότι αποτελούνται από ανεξάρτητα . 

. . . . . . . . , δηλαδή το µόριό τους αποτελείται από ένα άτοµο. Το αργό και το ήλιο 

ανήκουν στα ευγενή αέρια. 

• Από τον κατάλογο των δοµών επιλέξτε διαδοχικά και παρατηρήστε τις δοµές:  

Αέριο υδρογόνο, Υδρογόνο (πολλαπλό), Αέριο οξυγόνο, Αέριο οξυγόνο (πολλαπλό), Αέριο 

άζωτο, Άζωτο (πολλαπλό), Αέριο Χλώριο, Αέριο Χλώριο (πολλαπλό). Σε κάθε δοµή που 

εµφανίζεται κάντε κλικ στο κουµπί Ναι της Περιστροφής. 

 

• Απαντήστε στην ερώτηση 2. 

Ερώτηση 2: Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο µε τις λέξεις: 

άτοµα – διατοµικά – στοιχεία – µόρια 

Τα αέρια . . . . . . . . . υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και χλώριο αποτελούνται από . . . . . . . . 

. .  

Τα µόρια των στοιχείων αυτών περιλαµβάνουν δύο . . . . . . . . .  του αντίστοιχου 

στοιχείου και γι’ αυτό το λόγο ονοµάζονται . . . . . . . . . . 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Από τις απλές οµοιοπολικές ανόργανες δοµές επιλέξτε τώρα τις Ενώσεις. 

 Από τον κατάλογο των δοµών που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε διαδοχικά και 

παρατηρήστε τις δοµές: Υδροχλώριο, Υδροφθόριο (πολλαπλό), Υδρόθειο (πολλαπλό), 

Υδρόθειο, Νερό, ∆ιοξείδιο του άνθρακα και Αµµωνία. Σε κάθε δοµή που εµφανίζεται κάντε 

κλικ στα κουµπιά Ναι της Ετικέτας και της Περιστροφής. 

• Απαντήστε στις ερωτήσεις 3, 4 και 5. 

Ερώτηση 3: Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο µε τις λέξεις: 

άτοµα – δύο – υδροχλωρίου – υδρογόνου – οξυγόνου – θείου – µόριο – 

τρία – άνθρακα 

Το υδροχλώριο και το υδροφθόριο αποτελούνται από µόρια. Το µόριο του . . . . . . . . . 

περιλαµβάνει ένα άτοµο χλωρίου ενωµένο µε ένα άτοµο . . . . . . . . . . Το υδρόθειο 

αποτελείται από µόρια που περιλαµβάνουν ένα άτοµο . . . . . . . . . ενωµένο µε δύο άτοµα 

υδρογόνου. Το . . . . . . . . . του νερού περιλαµβάνει ένα άτοµο . . . . . . . . . ενωµένο µε 

δύο 

. . . . . . . . . υδρογόνου. Το µόριο του διοξειδίου του . . . . . . . . . περιλαµβάνει ένα άτοµο 

άνθρακα ενωµένο µε . . . . . . . . . άτοµα οξυγόνου, ενώ το µόριο της αµµωνίας ένα άτοµο 

αζώτου ενωµένο µε . . . . . . . . . άτοµα υδρογόνου. 

Ερώτηση 4: Γράψτε τους µοριακούς τύπους των παρακάτω ενώσεων: 

Υδροχλώριο Υδροφθόριο Υδρόθειο Νερό ∆ιοξείδιο του άνθρακα Αµµωνία 
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Ερώτηση 5: Σε τι διαφέρουν τα µόρια των στοιχείων από τα µόρια των χηµικών ενώσεων; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Από τον κατάλογο των δοµών επιλέξτε και παρατηρήστε διαδοχικά τις δοµές: Νερό 

(υγρή φάση), Πάγος. Σε κάθε δοµή κάντε κλικ στο κουµπί Ναι της Περιστροφής. 

• Απαντήστε στις ερωτήσεις 6 και 7. 

Ερώτηση 6: Στο υγρό νερό ή στον πάγο τα µόρια έχουν αυστηρή διάταξη στο χώρο (είναι 

τοποθετηµένα µε τάξη); 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ερώτηση 7: Βάλτε σε κύκλο το σωστό. Όταν ο πάγος (νερό στερεό) λιώνει και γίνεται 

(υγρό) νερό γίνονται οι παρακάτω µεταβολές: 

α) ∆ηµιουργούνται νέα µόρια. 

β) ∆ιασπώνται τα µόριά του. 

γ) Τα µόρια παραµένουν αµετάβλητα. 

δ) Το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

• Επιλέξτε το υποµενού Μεταλλικές και κάντε κλικ στην υποενότητα Ενδοκεντρωµένο 

κυβικό. ∆ιαβάστε το κείµενο και κάντε κλικ στον όρο άτοµο. Από τον κατάλογο των δοµών 

(κάτω αριστερά) επιλέξτε και παρατηρήστε διαδοχικά τις δοµές: Νάτριο, Κάλιο, Σίδηρος  

. Σε κάθε δοµή που εµφανίζεται κάντε κλικ στο κουµπί Ναι της Περιστροφής. 

• 

 Απαντήστε στην ερώτηση 8. 

Ερώτηση 8: Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο µε τις λέξεις: 

πλέγµα – άτοµα 

Το νάτριο αποτελείται από . . . . . . . . . νατρίου τοποθετηµένα σε ένα τρισδιάστατο . . . . . 

. . . . µε αξιοθαύµαστη τάξη. Πουθενά δε διακρίνονται οµάδες ατόµων που να συνιστούν 

µόρια. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα άλλα µέταλλα. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

• Επιλέξτε το υποµενού Οµοιοπολικές και κάντε κλικ στην υποενότητα Απλές οµοιοπολικές 

(οργανικές). Από τον κατάλογο των οργανικών ενώσεων µε απλή οµοιοπολική δοµή που 

εµφανίζεται επιλέξτε τις Αλκοόλες και από τον κατάλογο των δοµών των αλκοολών (κάτω 

αριστερά) επιλέξτε και παρατηρήστε τη δοµή Αιθανόλη. Κάντε κλικ στα κουµπιά Ναι της 

Περιστροφής και της Ετικέτας. 
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• Από τον κατάλογο των οργανικών ενώσεων µε απλή οµοιοπολική δοµή επιλέξτε τώρα τα 

Αλκάνια και από τον κατάλογο των δοµών των αλκανίων που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) 

επιλέξτε και παρατηρήστε τη δοµή Μεθάνιο. Κάντε κλικ στο κουµπί Ναι της Περιστροφής. 

• Απαντήστε στις ερωτήσεις 9 και 10. 

Ερώτηση 9: Ποιο στερεό σχήµα σας θυµίζει το µοντέλο του µεθάνιου; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ερώτηση 10: Η αιθανόλη έχει µοριακό τύπο C2H6O. 

α) Από ποια στοιχεία αποτελείται; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

β) Πόσα άτοµα από κάθε στοιχείο υπάρχουν στο µόριο της αιθανόλης; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

• Επιλέξτε το υποµενού Ιοντικές και κάντε κλικ στην υποενότητα Τύπου χλωριούχου 

νατρίου (I). ∆ιαβάστε το κείµενο και κάντε κλικ στον όρο ιόν. Από τον κατάλογο των 

δοµών τύπου χλωριούχου νατρίου (κάτω αριστερά) επιλέξτε και παρατηρήστε τη δοµή 

Χλωριούχο νάτριο. Κάντε κλικ στα κουµπιά Ναι της Ετικέτας και της Περιστροφής. Στη 

δοµή που εµφανίζεται, οι πράσινες µεγάλες σφαίρες είναι ιόντα χλωρίου (Cl-), ενώ οι 

γκρίζες µικρές σφαίρες είναι ιόντα (Na+). 

• Απαντήστε στις ερωτήσεις 11 και 12. 

Ερώτηση 11: Σηµειώστε µε Σ όσες είναι σωστές και Λ όσες είναι λανθασµένες από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

α) Όλα τα µόρια µιας ουσίας είναι όµοια. 

β) Όλες οι ουσίες αποτελούνται από µόρια. 

γ) Κάθε ουσία που αποτελείται από µόρια είναι οπωσδήποτε χηµική ένωση. 

δ) Τα µόρια των ουσιών µεταβάλλονται, ενώ τα άτοµα παραµένουν αµετάβλητα. 

Ερώτηση 12: Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο µε τις λέξεις: 

πλέγµατος – ιόντα – νατρίου – χλωρίου – χλωριούχου νατρίου – µόρια 

∆εν αποτελούνται όλες οι ουσίες από . . . . . . . . . . Το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από . 

. . . . . . . . νατρίου και ιόντα χλωρίου. Τα ιόντα . . . . . . . . . και . . . . . . . . . είναι 

διατεταγµένα στο χώρο, σε µορφή . . . . . . . . . , χωρίς όµως πουθενά να διακρίνονται 

µόρια . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις του λογισµικού, 

οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε ένα συµβατικό γραπτό τεστ 
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αξιολόγησης στο σχολείο. Έτσι αξιοποιούµε και κάποιες άλλες, πρακτικές 

πλευρές του λογισµικού. 
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Αλκάλια 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ  

 

Τάξη: Γ ΄ Γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο: XHMEIA  

∆ιδακτική ενότητα: Αλκάλια – ιδιότητες αλκαλίων 

Εκπαιδευτικό υλικό, λογισµικό: Chemistry set 2000  

Απαιτούµενος χρόνος: Μία (1)διδακτική ώρα 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

Να γνωρίσουν 

α. τα αλκάλια, 

β. τις ιδιότητές τους. 

♦ Να κατανοήσουν ότι τα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν 

παρόµοιες ιδιότητες. 

♦ Να µπορούν να χρησιµοποιούν τον Περιοδικό Πίνακα για να αντλούν πληροφορίες 

για τα στοιχεία. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Περιοδικός Πίνακας. Εµφανίζεται µία 

µορφή του Περιοδικού Πίνακα. Στο αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχει ένας 

χρωµατικός πίνακας. Παρατήρησε το χρώµα που αντιστοιχεί στα αλκάλια, εντόπισε  

στον περιοδικό πίνακα την οµάδα µε το ίδιο χρώµα και απάντησε στις ερωτήσεις 1, 2, 

3. 

Ερώτηση 1. Ποια είναι τα αλκάλια; Γράψε το όνοµα και το σύµβολο κάθε αλκαλίου.; 

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

Ερώτηση 2. Σε ποια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα αλκάλια;   

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

Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν τα αλκάλια, στα µέταλλα ή στα 

αµέταλλα;………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ  

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε θερµοκρασία. Στη συνέχεια οδηγήστε 

το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζονται τα 

σηµεία τήξης και βρασµού του λιθίου. Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά στις αντίστοιχες 

στήλες του πίνακα 1.  Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, 

καθώς επίσης και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το 

χρώµιο και το χαλκό θα χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε ιδιότητες. Στην οθόνη αριστερά, στο 

µενού ιδιότητες στοιχείου επιλέξτε Κλίµακα σκληρότητας του Mohs.  Στη 

συνέχεια οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που 

παρουσιάζεται η τιµή σκληρότητας του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση 

στον πίνακα 1.  Επαναλάβατε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, 

καθώς επίσης και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το 

χρώµιο και το χαλκό θα χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Από το ίδιο µενού ιδιότητες, επιλέξτε πυκνότητα.  Στη συνέχεια οδηγήστε το δείκτη 

του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η τιµή πυκνότητα 

του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  Επαναλάβατε τα 

ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα µέταλλα 

χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα χρειασθούν 

ως µέτρο σύγκρισης.  

 

πίνακας 1 

Στοιχείο Σηµείο 

τήξης 

Σηµείο 

Βρασµού 

σκληρότητα Πυκνότητα 

Li     

Na     

K     

Rb     

Cs     

Fr     

Cr     

Cu     

 

♦ Αφού έχεις συµπληρώσει τον πίνακα 1. Απάντησε στις ερωτήσεις . 
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Ερώτηση 4. Σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκονται τα αλκάλια σε συνθήκες 

δωµατίου (25ο C) ;  

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

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

Ερώτηση 5. Με βάση τα σηµεία τήξης, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σε σύγκριση 

µε τo χρώµιο και το χαλκό,  εύτηκτα ή δύστηκτα;  

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

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

Ερώτηση 6. Με βάση τη σκληρότητά τους πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σκληρά ή 

µαλακά; 

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

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

Ερώτηση 7. Με βάση την πυκνότητά τους, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, µικρής  ή 

µεγάλης πυκνότητας; 

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

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

Ερώτηση 8. Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατά σου (όπως έχουν καταγραφεί στις 

ερωτήσεις 4, 5, 6, 7) συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη 

σωστή λέξη (όπου υπάρχουν δύο επιλογές), ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την 

κατάλληλη λέξη. Θυµήσου ότι η πυκνότητα του νερού ισούται µε 1g/mL 

Τα αλκάλια είναι µέταλλα µαλακά/σκληρά και εύτηκτα/δύστηκτα.  Έχουν µικρή 

/µεγάλη πυκνότητα.. Ιδιαίτερα τα …………….., ………………, και …………… είναι 

ελαφρύτερα από το νερό.  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 

♦  Επιλέξτε το µενού Στοιχεία και ενώσεις και στη συνέχεια στοιχεία/ 

µεταλλικά στοιχεία/αλκάλια. Ακολούθως επιλέξτε λίθιο. Επιλέξτε Βίντεο λιθίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε 

Αντίδραση του νερού µε λίθιο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα βίντεο, εµφανίζεται 

το πρώτο καρέ του και από κάτω η αντίδραση που παρουσιάζεται σε αυτό, η εξίσωσή 

της και η περιγραφή του εικονικού πειράµατος. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται 

και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το 

βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 9.  

 

Ερώτηση 9. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 
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………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε νάτριο. Επιλέξτε Βίντεο νατρίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε νάτριο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 10.  

Ερώτηση 10. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε κάλιο. Επιλέξτε Βίντεο καλίου και από τον κατάλογο των βίντεο 

που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε κάλιο. ∆ιαβάστε 

το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε το 

πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 11.  

Ερώτηση 11. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε ρουβίδιο. Επιλέξτε Βίντεο ρουβιδίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε 

ρουβίδιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην 

ερώτηση 12.  

Ερώτηση 12. Ποια είναι η αντίδραση του ρουβιδίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε καίσιο. Επιλέξτε Βίντεο καισίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε καίσιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 13  

Ερώτηση 13. Ποια είναι η αντίδραση του καισίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

…………………………………..…………………………………………………………………………………………..…… 
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♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια (δεν εξετάζεται το φράγκιο που είναι ασταθές 

και ραδιενεργό απάντησε στην ερώτηση 14.  

Ερώτηση 14. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή 

λέξη (όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την 

κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα/δύσκολα µε το νερό. Από την αντίδραση εκλύεται 

αέριο ………………………..…………………………….. και ταυτόχρονα σχηµατίζεται 

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

♦ Με βάση τις παρατηρήσεις σου στα βίντεο, απάντησε στην ερώτηση 15. 

Ερώτηση 15. Κατάταξε τα αλκάλια κατά σειρά αυξανόµενης δραστικότητας 

στην αντίδρασή τους µε το νερό.  

………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………… 
Με βάση την απάντησή σου στην ερώτηση 15, σύγκρινε τη σειρά δραστικότητας µε 

τη σειρά που βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα  και τους ατοµικούς τους αριθµούς 

και απάντησε στην ερώτηση 16. 

Ερώτηση 16. Πώς µεταβάλλεται η δραστικότητα των αλκαλίων σε σχέση µε 

τον ατοµικό τους αριθµό; 

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

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

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο 

λιθίου και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε 

δοκιµή φλόγας:λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο 

κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Επαναλάβετε 

το ίδιο για το νάτριο και κάλιο. Απαντήστε στην ερώτηση 17.  

Ερώτηση 17. Συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή 

λέξη (όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την 

κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αναφλέγονται εύκολα/δύσκολα και δίνουν  φλόγα µε χαρακτηριστικό 

χρώµα. Συγκεκριµένα το λίθιο αναφλέγεται µε ……………………… χρώµα, το νάτριο 

µε……………….. και το κάλιο µε ……………………. 

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο 

λιθίου και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε 
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 οξυγόνο και λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στις ερώτηση 

18. 

Ερώτηση 18. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε νάτριο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο νατρίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται  (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο 

και νάτριο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην 

ερώτηση 19. 

Ερώτηση 19. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε κάλιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο καλίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο 

και κάλιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην 

ερώτηση 20. 

Ερώτηση 20. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια απάντησε στην ερώτηση 21.  

Ερώτηση 21. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα/δύσκολα µε το οξυγόνο. Από την αντίδραση των 

αλκαλίων µε το οξυγόνο σχηµατίζεται ………………………. του αλκαλίου 

Πρόταση για εργασίες µε θέµα τα αλκάλια 

Το πρόγραµµα  Chemistry set 2000 διαθέτει εκτεταµένη  βάση πληροφοριών.  

♦ Επιλέξτε π.χ. την ενότητα Στοιχεία και ενώσεις από το κεντρικό µενού και 

κατόπιν το υποµενού Στοιχεία και την υποενότητα Μεταλλικά στοιχεία. Από τα 

µεταλλικά στοιχεία επιλέξτε Αλκάλια και από τα αλκάλια το Νάτριο. Στο Νάτριο 
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ανοίγουν τρεις επιλογές:. δεδοµένα νατρίου, δοµές νατρίου και Βίντεο νατρίου. 

Η πρώτη επιλογή περιέχει όλων των ειδών τα στοιχεία που αφορούν το νάτριο και 

βοηθούν στην οριζόντια διασύνδεση της χηµείας του νατρίου µε άλλους 

επιστηµονικούς τοµείς, 

 όπως η βιολογία, η ορυκτολογία, η ιστορία των επιστηµών κτλ. Τα στοιχεία αυτά 

είναι αρκετά για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους µαθητές, όπως η συγγραφή 

συνθετικών εργασιών.  

♦ Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή για κάθε στοιχείο µπορείς να έχεις 

πρόσβαση σε πληροφορίες για κάθε στοιχείο. 

 

Πρόταση 1. Χρήσεις και βιολογικός ρόλος των αλκαλίων. 

Πρόταση 2. Ορυκτά των αλκαλίων. 

Πρόταση 3. Ιστορία της ανακάλυψης και προέλευσης ονοµασίας των 

αλκαλίων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  (ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

Τάξη:Γ ΄ Γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο: XHMEIA  

∆ιδακτική ενότητα: Αλκάλια – ιδιότητες αλκαλίων 

Απαιτούµενος χρόνος:Μία (1)διδακτική ώρα 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

♦ Να γνωρίσουν 

α. τα αλκάλια, 

β. τις ιδιότητές τους. 

♦ Να κατανοήσουν ότι τα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού 

Πίνακα έχουν παρόµοιες ιδιότητες. 

Να µπορούν να χρησιµοποιούν τον Περιοδικό Πίνακα για να αντλούν 

πληροφορίες για τα στοιχεία. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Περιοδικός Πίνακας. Εµφανίζεται µία µορφή 

του Περιοδικού Πίνακα. Στο αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχει ένας χρωµατικός πίνακας. 

Παρατήρησε το χρώµα που αντιστοιχεί στα αλκάλια, εντόπισε  στον περιοδικό πίνακα την 

οµάδα µε το ίδιο χρώµα και απάντησε στις ερωτήσεις 1, 2, 3. 

 

Ερώτηση 1. Ποια είναι τα αλκάλια; Γράψε το όνοµα και το σύµβολο κάθε αλκαλίου.; 

Τα αλκάλια είναι τα εξής στοιχεία: λίθιο (Li), νάτριο (Na), κάλιο (K), ρουβίδιο 

(Rb), καίσιο (Cs) και φράγκιο (Fr). 

 

Ερώτηση 2. Σε ποια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα αλκάλια;   

Τα αλκάλια ανήκουν στην πρώτη οµάδα του Περιοδικού Πίνακα 

Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν τα αλκάλια, στα µέταλλα ή στα αµέταλλα; 

Τα αλκάλια ανήκουν στα µέταλλα. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε θερµοκρασία. Στη συνέχεια 

οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που 

παρουσιάζονται τα σηµεία τήξης και βρασµού του λιθίου. Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά 

στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1.  Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για όλα τα 

στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό 

(Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε ιδιότητες. Στην οθόνη αριστερά, 

στο µενού ιδιότητες στοιχείου επιλέξτε Κλίµακα σκληρότητας του Mohs.  Στη 

συνέχεια οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που 

παρουσιάζεται η τιµή σκληρότητας του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή 

θέση στον πίνακα 1.  Επαναλάβατε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των 

αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα 

δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Από το ίδιο µενού ιδιότητες, επιλέξτε πυκνότητα.  Στη συνέχεια οδηγήστε το 

δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η τιµή 

πυκνότητα του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  

Επαναλάβατε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για 

τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα 

χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

πίνακας 1 

Στοιχείο Σηµείο 

τήξης ο C 

Σηµείο 

Βρασµού 

Σκληρότητα 

(Mohs) 

Πυκνότητα 

g/cm3 

Li 180 1327 0,6 0,534 

Na 97 882 0,4 0,971 

K 63 757 0,5 0,862 

Rb 39 688 0,3 1,532 

Cs 28 678 - 1,873 

Fr 27 677 - - 

Cr 1903 2672 9 7,19 

Cu 1083 2657 3 8,94 

 

Αφού έχεις συµπληρώσει τον πίνακα 1. Απάντησε στις ερωτήσεις . 

Ερώτηση 4. Σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκονται τα αλκάλια σε συνθήκες δωµατίου 

(25ο C) ;  
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Σε συνθήκες δωµατίου τα αλκάλια είναι στερεά 

Ερώτηση 5. Με βάση τα σηµεία τήξης, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σε σύγκριση µε τo 

χρώµιο και το χαλκό,  εύτηκτα ή δύστηκτα;  

Τα αλκάλια χαρακτηρίζονται ως εύτηκτα 

Ερώτηση 6. Με βάση τη σκληρότητά τους πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σκληρά  ή 

µαλακά; 

Τα αλκάλια χαρακτηρίζονται ως µαλακά µέταλλα 

Ερώτηση 7. Με βάση την πυκνότητά τους, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, µικρής  ή 

µεγάλης πυκνότητας; 

Τα αλκάλια χαρακτηρίζονται ως στοιχεία µικρής πυκνότητας 

Ερώτηση 8. Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατά σου (όπως έχουν καταγραφεί στις ερωτήσεις 

4, 5, 6, 7) συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη (όπου 

υπάρχουν δύο επιλογές), ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. Θυµήσου 

ότι η πυκνότητα του νερού ισούται µε 1g/mL 

 

Τα αλκάλια είναι µέταλλα µαλακά και εύτηκτα.  Έχουν µικρή πυκνότητα. Ιδιαίτερα τα 

λίθιο, νάτριο και  κάλιο είναι ελαφρύτερα από το νερό.  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 

Επιλέξτε το µενού Στοιχεία και ενώσεις και στη συνέχεια στοιχεία/ µεταλλικά 

στοιχεία/αλκάλια. Ακολούθως επιλέξτε λίθιο. Επιλέξτε Βίντεο λιθίου και από τον 

κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού 

µε λίθιο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα βίντεο, εµφανίζεται το πρώτο καρέ του και από 

κάτω η αντίδραση που παρουσιάζεται σε αυτό, η εξίσωσή της και η περιγραφή του 

εικονικού πειράµατος. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 

9.  

Ερώτηση 9. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το νερό. Γράψτε την αντίδραση 

µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

Λίθιο + νερό →→→→ υδροξείδιο του λιθίου + υδρογόνο 

Li +H2O →→→→ LiOH + ½ H2 

Ακολούθως επιλέξτε νάτριο. Επιλέξτε Βίντεο νατρίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε νάτριο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 10.  
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Ερώτηση 10. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

νάτριο + νερό →→→→ υδροξείδιο του νατρίου + υδρογόνο 

Νa +H2O →→→→ NaOH + ½ H2 

Ακολούθως επιλέξτε κάλιο. Επιλέξτε Βίντεο καλίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε κάλιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 11.  

Ερώτηση 11. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

κάλιο + νερό →→→→ υδροξείδιο του καλίου + υδρογόνο 

Κ +H2O →→→→ ΚOH + ½ H2 

Ακολούθως επιλέξτε ρουβίδιο. Επιλέξτε Βίντεο ρουβιδίου και από τον κατάλογο 

των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε 

ρουβίδιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην 

ερώτηση 12.  

Ερώτηση 12. Ποια είναι η αντίδραση του ρουβιδίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

ρουβίδιο+ νερό →→→→ υδροξείδιο του ρουβιδίου + υδρογόνο 

Rb +H2O →→→→ RbOH + ½ H2 

♦ Ακολούθως επιλέξτε καίσιο. Επιλέξτε Βίντεο καισίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε καίσιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 13  

Ερώτηση 13. Ποια είναι η αντίδραση του καισίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

καίσιο+ νερό →→→→ υδροξείδιο του καισίου + υδρογόνο 

Cs +H2O →→→→ CsOH + ½ H2 

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια (δεν εξετάζεται το φράγκιο που είναι ασταθές 

και ραδιενεργό απάντησε στην ερώτηση 14.  

Ερώτηση 14. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα µε το νερό. Από την αντίδραση εκλύεται αέριο υδρογόνο 

και ταυτόχρονα σχηµατίζεται υδροξείδιο του µετάλλου 
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Με βάση τις παρατηρήσεις σου στα βίντεο, απάντησε στην ερώτηση 15. 

Ερώτηση 15. Κατάταξε τα αλκάλια κατά σειρά αυξανόµενης δραστικότητας 

στην αντίδρασή τους µε το νερό.  

Li<Na<K<Rb<Cs 

Με βάση την απάντησή σου στην ερώτηση 15, σύγκρινε τη σειρά δραστικότητας µε 

τη σειρά που βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα  και τους ατοµικούς τους αριθµούς 

και απάντησε στην ερώτηση 16. 

Ερώτηση 16. Πώς µεταβάλλεται η δραστικότητα των αλκαλίων σε σχέση µε 

τον ατοµικό τους αριθµό; 

Η δραστικότητα των αλκαλίων αυξάνει καθώς αυξάνει ο ατοµικός τους αριθµός 

Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο λιθίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε δοκιµή 

φλόγας:λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Επαναλάβετε το ίδιο 

για το νάτριο και κάλιο. Απαντήστε στην ερώτηση 17.  

Ερώτηση 17. Συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή 

λέξη (όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την 

κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αναφλέγονται εύκολα και δίνουν  φλόγα µε χαρακτηριστικό χρώµα. 

Συγκεκριµένα το λίθιο αναφλέγεται µε κόκκινο χρώµα , το νάτριο µε πορτοκαλί και 

το κάλιο µε λιλά (µενεξεδί). 

Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο λιθίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε 

οξυγόνο και λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στις 

ερώτηση 18. 

Ερώτηση 18. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

Λίθιο + οξυγόνο →→→→ οξείδιο του λιθίου 

2 Li + ½ O2 →→→→ Li2O 

Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε νάτριο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο 

νατρίου και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται  (κάτω αριστερά) 

επιλέξτε οξυγόνο και νάτριο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ 

στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε 

στην ερώτηση 19. 
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Ερώτηση 19. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

νάτριο + οξυγόνο →→→→ οξείδιο του νατρίου 

2 Na + ½ O2 →→→→ Na2O 

Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε κάλιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο καλίου και 

από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

κάλιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για 

να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην ερώτηση 20. 

Ερώτηση 20. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

κάλιο + οξυγόνο →→→→ οξείδιο του καλίου 

2 Κ + ½ O2 →→→→ Κ2O 

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια απάντησε στην ερώτηση 21.  

Ερώτηση 21. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα µε το οξυγόνο. Από την αντίδραση των αλκαλίων µε το 

οξυγόνο σχηµατίζεται οξείδιο του αλκαλίου 

 

Πρόταση για εργασίες µε θέµα τα αλκάλια 

Το πρόγραµµα  Chemistry set 2000 διαθέτει εκτεταµένη  βάση πληροφοριών.  

♦ Επιλέξτε π.χ. την ενότητα Στοιχεία και ενώσεις από το κεντρικό µενού και κατόπιν 

το υποµενού Στοιχεία και την υποενότητα Μεταλλικά στοιχεία. Από τα µεταλλικά 

στοιχεία επιλέξτε Αλκάλια και από τα αλκάλια το Νάτριο. Στο Νάτριο ανοίγουν τρεις 

επιλογές:. δεδοµένα νατρίου, δοµές νατρίου και Βίντεο νατρίου. Η πρώτη 

επιλογή περιέχει όλων των ειδών τα στοιχεία που αφορούν το νάτριο και βοηθούν 

στην οριζόντια διασύνδεση της χηµείας του νατρίου µε άλλους επιστηµονικούς τοµείς, 

όπως η βιολογία, η ορυκτολογία, η ιστορία των επιστηµών κτλ. Τα στοιχεία αυτά είναι 

αρκετά για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους µαθητές, όπως η συγγραφή 

συνθετικών εργασιών.  

♦ Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή για κάθε στοιχείο µπορείς να έχεις 

πρόσβαση σε πληροφορίες για κάθε στοιχείο. 

♦ Πρόταση 1. Χρήσεις και βιολογικός ρόλος των αλκαλίων. 

♦ Πρόταση 2. Ορυκτά των αλκαλίων. 

♦ Πρόταση 3. Ιστορία της ανακάλυψης και προέλευσης ονοµασίας των 

αλκαλίων. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Εισαγωγή.  

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 είναι µία πλήρης πολυµεσική βάση πληροφοριών 

σχετική µε τη χηµεία, εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 

αρχεία βίντεο, 800 τρισδιάστατες απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις 

χώρες του κόσµου, καθώς και περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, 

γνωστών χηµικών και χρήσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή. Το λογισµικό αυτό 

εξελληνίσθηκε από το πρωτότυπό του στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• 16 MB µνήµη RAM, 

• 15 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (στην περίπτωση εκτέλεσης 

των αρχείων µέσω δικτυακής εγκατάστασης ή από τη µονάδα του CD-ROM) ή 500 

ΜΒ (στην περίπτωση εγκατάστασης του συνόλου του λογισµικού στο σκληρό δίσκο), 

• επεξεργαστή Pentium 100 Μ hz (ή µεταγενέστερο ), 

• ανάλυση οθόνης 800x600 µ ε 16 bit βάθος χρώµατος , 

• διπλής ταχύτητας (2x) µονάδα CD-ROM, 

• προσαρµοστή ήχου (προαιρετικά ), 

• Internet Explorer 6.0, 

• QuickTime 6 (η έκδοση 6.1 παρέχεται µε το πρόγραµµα εγκατάστασης του 

λογισµικού ), 

• Chime 2.6 (η έκδοση 2.6 SP4 παρέχεται µ ε το πρόγραµµα εγκατάστασης του 

λογισµικού ). 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 µπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή µ ε επεξεργαστή Pentium (ή µεταγενέστερο ) σε 

περιβάλλον Windows 98, Me, NT, 2000 ή XP. 

Για την εγκατάσταση του λογισµικού γίνεται χρήση ενός τυπικού οδηγού, όπως και 

σε όλα τα σύγχρονα λογισµικά για περιβάλλον Windows. 

• Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα του δίσκου . 

• Από το µενού Έναρξη /Start επιλέξτε Εκτέλεση /Run. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι η 

µονάδα του CD-ROM). 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κατά προτίµηση επιλέξτε Πλήρη 

εγκατάσταση. 
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Αλογόνα  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ  

Τάξη:Γ ΄ Γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο: ΧΗΜΕΙΑ 

∆ιδακτική ενότητα: Αλογόνα – Ιδιότητες αλογόνων 

Εκπαιδευτικό υλικό, λογισµικό: Chemistry set 2000  

Απαιτούµενος χρόνος:Μία (1)διδακτική ώρα 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

Να γνωρίσουν 

α. τα αλογόνα, 

β. τις ιδιότητές τους. 

♦ Να κατανοήσουν ότι τα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν 

παρόµοιες ιδιότητες. 

♦ Να µπορούν να αξιοποιούν τον Περιοδικό Πίνακα για την άντληση πληροφοριών 

και τις ιδιότητες των στοιχείων. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Στοιχεία και Ενώσεις. Στη συνέχεια  και 

διαδοχικά τα υποµενού Στοιχεία →→→→Αµέταλλα Χηµικά στοιχεία →→→→Αλογόνα. 

∆ιάβασε το κείµενο που παρατίθεται στο δεξί µέρος της οθόνης και απάντησε στις 

ερωτήσεις 1, 2, 3. 

Ερώτηση 1. Ποια είναι τα αλογόνα; Γράψε το όνοµα και το σύµβολο κάθε αλογόνου 

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

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

Ερώτηση 2. Σε ποια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα αλογόνα;   

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

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

Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν τα αλογόνα, στα µέταλλα  ή στα αµέταλλα; 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 

Μεταβείτε στο υποµενού Περιοδικός πίνακας. 

Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε θερµοκρασία. Στη συνέχεια οδηγήστε το 

δείκτη του ποντικιού στο φθόριο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζονται τα σηµεία 

τήξης και βρασµού του φθορίου. Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά στις αντίστοιχες στήλες του 

πίνακα 1.  Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλογόνων. 

♦ Από το ίδιο µενού ιδιότητες, επιλέξτε πυκνότητα.  Στη συνέχεια οδηγήστε το δείκτη 

του ποντικιού στο φθόριο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η τιµή πυκνότητα 

του φθορίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  Επαναλάβατε τα 

ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλογόνων.  

♦ πίνακας 1 

Στοιχείο Σηµείο τήξης Σηµείο 

Βρασµού 

Πυκνότητα 

F    

Cl    

Br    

I    

At    

 

Αφού έχεις συµπληρώσει τον πίνακα 1. Απάντησε στις ερωτήσεις . 

Ερώτηση 4. Συνοψίζοντας τις  παρατηρήσεις σου από τον πίνακα 1 συµπλήρωσε τις 

προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη  

Τα αλογόνα   είναι αµέταλλα. Η φυσική τους κατάσταση σε  συνθήκες δωµατίου (25ο C) 

είναι η εξής: Το ……………………………… και το  …………………………………..είναι αέρια, το 

……………………. είναι υγρό και το……………………………….. και το …………………………. είναι  

στερεά. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 

Αντιδράσεις µε µέταλλα. 

Επιλέξτε το µενού Στοιχεία και ενώσεις και στη συνέχεια στοιχεία/ 

αµέταλλα/αλογόνα. Ακολούθως επιλέξτε Φθόριο. Επιλέξτε Βίντεο φθορίου και από 

τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε διαδοχικά Αντίδραση 

φθόριο και νάτριο,  Αντίδραση φθόριο και µαγνήσιο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα 

βίντεο, εµφανίζεται το πρώτο καρέ του και από κάτω η αντίδραση που παρουσιάζεται σε 

αυτό, η εξίσωσή της και η περιγραφή του εικονικού πειράµατος. ∆ιαβάστε το κείµενο που 

εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί  
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Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Επανάλαβε την ίδια διαδικασία για το χλώριο. 

Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις σου για όλα τα αλογόνα απάντησε στην ερώτηση 5 

 

Ερώτηση 5. Τα αλογόνα (όπως το ……………….. και το ……………….. ) αντιδρούν µε 

µέταλλα όπως το ……………….. και το ……………….. και σχηµατίζουν …………………………… 

 

Αντιδράσεις µε αµέταλλα. 

Επαναλάβατε την προηγούµενη διαδικασία επιλέγοντας από τα Βίντεο φθορίου και 

Βίντεο χλωρίου τα ακόλουθα: Φθόριο και υδρογόνο, φθόριο και θείο, χλώριο 

και θείο. Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις σου για όλα τα αλογόνα απάντησε στην 

ερώτηση 6 

 

Ερώτηση 6. Τα αλογόνα (όπως το ……………….. και το ……………….. ) αντιδρούν µε 

αµέταλλα όπως το ……………….. και το ……………….. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Εισαγωγή. 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 είναι µία πλήρης πολυµεσική βάση πληροφοριών 

σχετική µε τη χηµεία, εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 

αρχεία βίντεο, 800 τρισδιάστατες απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις 

χώρες του κόσµου, καθώς και περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, 

γνωστών χηµικών και χρήσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή. Το λογισµικό αυτό 

εξελληνίσθηκε από το πρωτότυπό του στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος. 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• 16 MB µνήµη RAM, 

• 15 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (στην περίπτωση εκτέλεσης 

των αρχείων µέσω δικτυακής εγκατάστασης ή από τη µονάδα του CD-ROM) ή 500 

ΜΒ (στην περίπτωση εγκατάστασης του συνόλου του λογισµικού στο σκληρό δίσκο), 

• επεξεργαστή Pentium 100 Μ hz (ή µεταγενέστερο ), 

• ανάλυση οθόνης 800x600 µ ε 16 bit βάθος χρώµατος , 

• διπλής ταχύτητας (2x) µονάδα CD-ROM, 

• προσαρµοστή ήχου (προαιρετικά ), 

• Internet Explorer 6.0, 

• QuickTime 6 (η έκδοση 6.1 παρέχεται µε το πρόγραµµα εγκατάστασης του λογισµικού ), 
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• Chime 2.6 (η έκδοση 2.6 SP4 παρέχεται µ ε το πρόγραµµα εγκατάστασης του 

λογισµικού ). 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 µπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή µ ε επεξεργαστή Pentium (ή µεταγενέστερο ) σε περιβάλλον 

Windows 98, Me, NT, 2000 ή XP. 

Για την εγκατάσταση του λογισµικού γίνεται χρήση ενός τυπικού οδηγού, όπως και σε όλα 

τα σύγχρονα λογισµικά για περιβάλλον Windows. 

• Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα του δίσκου . 

• Από το µενού Έναρξη /Start επιλέξτε Εκτέλεση /Run. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι η 

µονάδα του CD-ROM). 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κατά προτίµηση επιλέξτε Πλήρη 

εγκατάσταση. 
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Μικρόκοσµος από το νερό στο άτοµο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

 
ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Η διάσπαση του νερού  
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη Χηµεία 
Β΄, Γ΄ Γυµνασίου (Εκπαιδευτικό Λογισµικό «Ο θαυµαστός κόσµος της ΧΗΜΕΙΑΣ για το 
Γυµνάσιο») Μ. Σιγάλας, Α. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. Αγγελόπουλος, Α. 
Τζαµτζής, έκδοση ΦΕΒΡ/2005 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΜΙΑ (1) 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Οι βασικές αρχές για την διατύπωση 
σεναρίου για την ενότητα «από το νερό στο άτοµο – η διάσπαση του νερού»» στηρίζονται 
στους στόχους και το περιεχόµενο του νέου Α.Π.Σ. ΧΗΜΕΙΑΣ Γυµνασίου. (ΦΕΚ τεύχος Β’ 
αρ. φύλλου 304/13-03-2003) Το περιεχόµενο του σεναρίου προχωρά πέρα από το 
αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδικτύου και της 
αναζήτησης πληροφοριών µε τους  σηµερινούς τρόπους αναζήτησης και επεξεργασίας 
πληροφοριών. Η Ενότητα στην οποία αναφερόµαστε είναι η : ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ– ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ,  
 
ΒΑΣΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Γενική ενότητα 2 είναι κοµβικής σηµασίας για 
την Χηµεία Β’ Γυµνασίου αλλά και αυξηµένης δυσκολίας για τους µαθητές. Ξεκινά 
µακροσκοπικά µε το νερό και τις ιδιότητές του, συνεχίζει µε τα µίγµατα, τα διαλύµατα, 
το διαχωρισµό µιγµάτων, τη διάσπαση του νερού και την εισαγωγή στις χηµικές ενώσεις 
και στα χηµικά στοιχεία. Ακολουθεί η Χηµική Αντίδραση, προχωρά στο µικρόκοσµο, τα 
άτοµα και τα µόρια, στα σύµβολα στοιχείων και ενώσεων και τέλος στη χηµική εξίσωση. 
Είναι λοιπόν η γενική ενότητα µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για ολόκληρο το Γυµνάσιο 
και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Βασική ιδέα είναι η µετάβαση από υλικά του µακρόκοσµου, 
η µετάβαση στην έννοια της καθαρής χηµικής ουσίας και τελικά του στοιχείου. Συστατικά 
των τελευταίων είναι τα µόρια και τα άτοµα. 
Η όλη ενότητα στηρίζεται στους άξονες γνωστικού περιεχοµένου οι οποίοι έχουν ως 
χαρακτηριστικά την εννοιολογική µετάβαση από το µακρόκοσµο στο µικρόκοσµο. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 
ΣΤΟΧΟΙ:  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ: Στόχος του σεναρίου για τον εκπαιδευτικό, είναι η κριτική 
εφαρµογή ενός σεναρίου εκπαιδευτικού λογισµικού και η προσέγγιση µιας ενότητας µε 
ευρύτητα µεθόδων ώστε να αναδειχτεί η δυνατότητα εφαρµογής των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο µέσα από τις πραγµατικές 
δυνατότητες διδασκαλίας και εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.  
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ:  Οι στόχοι που εξυπηρετεί το παρόν λογισµικό είναι οι προβλεπόµενοι 
από το Πρόγραµµα Σπουδών. 
 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Να 
σηµειωθεί ότι η αποσπασµατική προσέγγιση ενοτήτων είναι συχνά ατελέσφορη διότι 
προσεγγίζεται αποσπασµατικά ο ειρµός των συλλογισµών των συγγραφέων, που έχουν 
συντάξει τα κείµενα και το εκπαιδευτικό υλικό. Τυπική περίπτωση είναι η παρούσα ενότητα 
όπου είναι δύσκολη η µετάβαση των µαθητών από το µακρόκοσµο (υλικά, χηµικές ουσίες, 
στοιχεία) στο µικρόκοσµο (άτοµα και µόρια). Το εκπαιδευτικό Λογισµικό θα βοηθήσει µε 
ένα σύντοµο σχετικά δρόµο και µε εποπτικά µέσα που είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν 
συγχρόνως στη σχολική τάξη, να παρουσιάσει µια ενότητα ως σύνολο. Η υποστήριξη, 
έστω και µε εικονικά πειράµατα, του συνόλου του υλικού είναι αξιοσηµείωτη. 
 
EΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι 
µαθητές  στα µίγµατα και στα διαλύµατα ανταποκρίνονται σχετικά εύκολα σε ερωτήσεις 
για τις ιδιότητες µιγµάτων ή διαλυµάτων και για τις µεθόδους διαχωρισµού. Όµως δεν 
αντιλαµβάνονται σωστά τη µετάβαση από τα µίγµατα στην έννοια της χηµικής ένωσης. Το 
νερό θεωρείται ότι είναι ένα οµογενές µίγµα υδρογόνου και οξυγόνου. Η άρση των 
εναλλακτικών ιδεών µπορεί να πραγµατοποιηθεί πιο εύκολα όταν ο καθηγητής είναι 
υποψιασµένος –χωρίς βέβαια να τις αναφέρει µέσα στην τάξη και µπερδέψει του µαθητές- 
αλλά µε έµµεσο τρόπο µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές να τις ανασύρουν από τη 
βαθύτερη συλλογιστική τους και µε διαλεκτικό τρόπο να τις άρει. Τα πειράµατα µπορεί 
µερικές φορές να βοηθήσουν (περίπτωση ηλεκτρόλυσης του νερού) αλλά µπορεί και όχι 
(περίπτωση ταυτοποίησης ουσιών από ιδιότητες). Οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε 
παρόµοια συλλογιστική και το εκπαιδευτικό λογισµικό θα συνδράµει στην εξοικείωσή τους 
µε πειράµατα  που είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν στο ελληνικό σχολείο. Η 
ολοκλήρωση της ενότητας είναι απαραίτητη για την συνολική προσέγγιση των 
εναλλακτικών ιδεών των µαθητών.  
 
ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η προσέγγιση του µικρόκοσµου είναι 
µια θεµελιώδης γνώση που πρέπει να αποκτηθεί στο Γυµνάσιο και να βοηθήσει τους 
µαθητές να εξηγήσουν φαινόµενα της Φυσικής, της Βιολογίας, των Φυσικών επιστηµών 
και της τεχνολογίας γενικότερα.   
Το νερό γενικότερα είναι ένα θέµα που ενδείκνυται για ευρύτατες προεκτάσεις σε θέµατα 
Φυσικών αλλά και Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστηµών. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η προσέγγιση του µικρόκοσµου αποτελεί ένα 
θέµα που µπορεί να προσεγγισθεί επαρκώς µε τη χρήση απλών προσοµοιωµάτων και 
εικαστικών αποδόσεων των θεµελιωδών σωµατιδίων, µε την υπενθύµιση πάντα ότι οι 
αποδόσεις αυτές είναι σχηµατικές και προσεγγιστικές. 
 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Υλικό που υπάρχει και στις πιο κάτω 

διευθύνσεις που µπορούµε να δώσουµε ως εργασίες στους µαθητές. Οι περισσότερες 

προσοµοιώσεις πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών που υπάρχουν, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο Γυµνάσιο ή και το Λύκειο. 

 http://witcombe.sbc.edu/water 

http://www.ec.gc.ca/water 

http://www.bristolwater.co.uk/education/index.htm 

http://waterpollution.com/homepage.cgi 
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http://www.chem.sc.edu/goode/C112web/CH12NF/index.htm 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermoc

hem/solutionSalt.html 

http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/index.html ,  

http://odysseia.cti.gr/kirki/General/Links.htm 

Προσέξτε: Οι παραπάνω διευθύνσεις είναι ενδεικτικές. Να έχετε στο νου σας ότι οι 

διευθύνσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες µας, αλλά και ότι από µια νέα 

αναζήτηση εύκολα µπορεί να βρεις νέο άφθονο υλικό. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Το νερό αποτελεί ένα ανεξάντλητο θέµα για προσέγγιση στη 

διδακτική πράξη διότι είναι ο σηµαντικότερος φυσικός πόρος του πλανήτη µας, λόγω της 

ύψιστης ζωτικής του αξίας, της οικολογικής του σηµασίας, της οικονοµικής του 

σπουδαιότητας και της πολιτισµικής του παρουσίας στη διαδροµή της ανθρώπινης 

εξέλιξης. Παράλληλα το νερό ως πρόβληµα στις σηµερινές κοινωνίες λόγω ανεπάρκειας 

αποτελεί σηµείο τριβής, πρόβληµα πολυσύνθετο, βαθύτατα κοινωνικό, διασυνοριακό, 

οικονοµικό και πολιτικό, η διερεύνηση του οποίου απαιτεί τη εξέταση των παραµέτρων 

που διαµορφώνουν την παρουσία του στον πλανήτη µας φυσικών, χηµικών, βιολογικών, 

γεωγραφικών, γεωλογικών και τεχνολογικών.  

 

Το νερό αποτελεί ένα θέµα που προσφέρεται για την εφαρµογή των προσεγγίσεων που 

αναφέρθηκαν αφού η παρουσία του καθορίζει συστήµατα, συµπεριφορές και πολιτισµούς, 

Η ύπαρξή του σχετίζεται µε ποικίλες εκδηλώσεις που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες 

και αυτή την ίδια την ύπαρξη ζωής. Από επιστηµολογική άποψη η αξιοποίηση της χηµικής 

ένωσης Η2Ο για την προσέγγιση χηµικών εννοιών είναι ιδιαίτερα πρόσφορη στο Γυµνάσιο, 

και αυτό επιχειρείται και στην παρούσα προσέγγιση. Ως διαλύτης κατέχει καθοριστικό ρόλο 

όχι µόνο στη ζωή αλλά και στην οικονοµία, στη βιοµηχανία και την παραγωγή. Στο 

σχολικό επίπεδο, εκτός από τις ποιοτικές και τις διαθεµατικές προσεγγίσεις, µε τις 

εκφράσεις περιεκτικότητας διαλυµάτων, ο εκπαιδευτικός έχει ένα θαυµάσιο εργαλείο για 

ποσοτικές µετρήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Το µαθηµατικοποιηµένο µέρος αυτής της 

ενότητας είναι αρκετά ισχυρό για να αναδείξει πλήθος ικανοτήτων και να καλλιεργήσει 

πλήθος δεξιοτήτων στους µαθητές.  

Η «ολοκλήρωση της προσφοράς» του νερού στη σχολική γνώση γίνεται και µε ένα τοµέα 

που αναπάντεχα –και για παιδαγωγικούς λόγους- υπεισέρχεται το νερό. Ξεκινώντας από 

το νερό, το αναλύουµε στα συστατικά του, και καταλήγουµε στα στοιχεία που αποτελούν 
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τον κόσµο και εν τέλει στα άτοµα και τα µόρια. 
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1η ΟΘΟΝΗ 

Στην εισαγωγική οθόνη «συστήνονται» τα πρόσωπα που θα κάνουν την πλοήγηση στο 

λογισµικό ο Arrhenius,η κα Λεµονίδου και ο µικρός Βάσος. Κάνοντας κλικ στην Είσοδο 

περνάµε στην  

 

2η ΟΘΟΝΗ που έχει τα περιεχόµενα του λογισµικού και διακρίνουµε την ενότητα «Από το 

νερό στο άτοµο»: 

 

 

Εισαγωγή στη Χηµεία 

Από το νερό στο άτοµο 

Ατµοσφαιρικός αέρας 

Έδαφος και υπέδαφος 

Οξέα, βάσεις και άλατα 

Ταξινόµηση των στοιχείων 

Η χηµεία του άνθρακα  
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Επιλέγουµε Από το νερό στο άτοµοΟδηγεί στην 3η ΟΘΟΝΗ που περιλαµβάνει τις 

υποενότητες: 

  Το νερό στη ζωή µας 

  Το νερό ως διαλύτης - µίγµατα 

  Η περιεκτικότητα των διαλυµάτων 

  Η ρύπανση του νερού 

  Η διάσπαση του νερού 

  Οι χηµικές αντιδράσεις  

  Τα άτοµα 

  Υποατοµικά σωµατίδια και ιόντα 

  Τα µόρια 

  Οι χηµικές εξισώσεις 

 

Όπως µας πληροφορεί το λογισµικό (αναφορά στους στόχους): 

«Σε αυτήν την ενότητα θα µελετήσουµε πρώτα το νερό, τη σηµασία του για τον άνθρωπο, 

το ρόλο του στη φύση, τη ρύπανσή του και τον καθαρισµό του. 

Θα µάθουµε τι είναι τα µίγµατα και τα διαλύµατα, πως εκφράζεται η ποσοτική τους 

σύσταση και πως διαχωρίζουµε τα συστατικά τους. 

Θα διαπιστώσουµε ότι µπορούµε να διασπάσουµε το νερό σε απλούστερα σώµατα. Έτσι θα 

γνωρίσουµε όλα σχεδόν τα δοµικά στοιχεία της ύλης όπως τα άτοµα, τα υποατοµικά 

σωµατίδια, τα χηµικά στοιχεία, τα µόρια και τις χηµικές ενώσεις. 

 

Τέλος θα γνωρίσουµε πώς όλα αυτά αντιδρούν µεταξύ τους στις χηµικές αντιδράσεις.» 

Επιλέγουµε:  Η διάσπαση του νερού 

 

Περιλαµβάνει τις υποενότητες: 

 

1. Η ηλεκτρόλυση του νερού 
2. Τα χηµικά στοιχεία 
3. Οι χηµικές ενώσεις 
4. Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών 
5. Η διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 
6. Ασκήσεις 

 

Επιλέγουµε την υποενότητα: 1 Η ηλεκτρόλυση του νερού 
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4η ΟΘΟΝΗ Εδώ διατυπώνεται η ερώτηση: «Το νερό είναι µίγµα ή χηµική ουσία;» 

 

 Στο σηµείο αυτό αρχίζουν τα δύσκολα για τους µαθητές και απαιτείται εξατοµικευµένη 

µάθηση και θετική ενίσχυση στους λεπτούς συλλογισµούς που ακολουθούν. 

Οι µαθητές εύκολα αφαιρούνται στο σηµείο αυτό και «τρέχουν» γρήγορα σε σηµεία που δεν 

τα κατανοούν πλήρως. Απαιτείται µεγάλη προσοχή από µέρους του εκπαιδευτικού, θετική 

ενίσχυση και τόνωση του ενδιαφέροντος των µαθητών και έλεγχος της πορείας της τάξης. 

 

Στην επόµενη 5η ΟΘΟΝΗ αναπτύσσεται το πείραµα της ηλεκτρολυτικής διάσπασης του 

νερού που παρουσιάζεται µε ένα κατατοπιστικό βίντεο (το τρέχουµε).  

 

Στην 6η ΟΘΟΝΗ προσεγγίζεται πιο αναλυτικά το πείραµα της ηλεκτρόλυσης 

 

 

 

Σύµφωνα µε το λογισµικό: 

«Σε αυτό το πείραµα διασπάται ηλεκτρολυτικά το νερό. Σε ειδική συσκευή που αποτελείται 
από δύο ανεστραµµένους σωλήνες προστίθενται νερό στο οποίο περιέχεται λίγο οξύ και 
στη συνέχεια εµβαπτίζονται δύο ηλεκτρόδια που είναι συνδεδεµένα µε µπαταρία. 

Παρατηρούµε ότι προκύπτουν δύο αέρια. Το πρώτο φουντώνει τη φλόγα του σπίρτου και 
είναι το οξυγόνο. Το δεύτερο έχει διπλάσιο όγκο, δίνει χαρακτηριστικό κρότο αν 
πλησιάσουµε µια φλόγα και είναι το υδρογόνο.» 

Και εδώ είναι ένα δύσκολο σηµείο για να κατανοηθεί από τους µαθητές. Περιέχει ολόκληρη 

την λογική της ταυτοποίησης µιας ουσίας από τις ιδιότητές της. Το παιδαγωγικό και 

επιστηµολογικό ερώτηµα είναι κατά πόσο οι ιδιότητες που αναφέρουµε είναι αναγκαία και 

ικανή συνθήκη ώστε η ταυτοποίηση να αποκλείει κάθε άλλη ουσία: Είναι οι µαθητές 
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εξοικειωµένοι µε αυτή τη διαδικασία ταυτοποίησης που αναφέρουµε στο λογισµικό; Για να 

προλάβουµε τέτοια θέµατα παρανοήσεων καλό είναι να έχουµε προετοιµάσει λεκτικά τους 

µαθητές για τέτοιου είδους συλλογιστική. 

 

Στην 7η ΟΘΟΝΗ το λογισµικό ολοκληρώνει την παρουσίαση της υποενότητας µε την 

περίληψη: 

 

«H διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 

1. Οι καθαρές χηµικές ουσίες είναι τα χηµικά στοιχεία και οι 
χηµικές ενώσεις.  

2. Χηµικά στοιχεία είναι οι χηµικές ουσίες που δε µπορούν να  
διασπαστούν σε άλλες απλούστερες µε χηµικές µεθόδους. 

3. Κατά την ηλεκτρόλυση το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. 
4. Χηµικές ενώσεις είναι οι χηµικές ουσίες που µε κατάλληλες 

χηµικές µεθόδους µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.  
5. Τα χηµικά στοιχεία διακρίνονται σε µέταλλα και αµέταλλα. 
6. Οι χηµικές ενώσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία µε σταθερή 

αναλογία µαζών. 
7. Οι καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται από τις φυσικές σταθερές, όπως είναι το σηµείο 

βρασµού, η πυκνότητα, το σηµείο τήξης, η αγωγιµότητα, κ.ά» 
 

Στην 8η ΟΘΟΝΗ µε την ολοκλήρωση των ερωτήσεων και ασκήσεων του λογισµικού πρέπει 

να έχουµε αξιολογήσει εάν οι µαθητές κατέκτησαν τους στόχους και εάν ξεκαθάρισαν τα 

σηµεία 2, 4 και 7 από την παραπάνω περίληψη. Να υπογραµµιστεί ότι οι µαθητές θα 

συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση των χηµικών µεθόδων (πχ ηλεκτρόλυση) 

που ∆ΕΝ διευκρινίζεται δεόντως η έννοιά τους και η διαδικασία φυσικοχηµικής 

ολοκλήρωσής τους (που είναι άλλωστε αντικείµενο άλλης τάξης). Ανάλογες δυσκολίες 

συναντούν και στις φυσικές σταθερές. 

 

Στο τέλος δίνεται η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Είναι έτσι δοσµένη  που ∆ΕΝ µπορεί να 

λειτουργήσει και ως αξιολόγηση από µέρους του εκπαιδευτικού. Αυτό δεν αποτελεί 

µειονέκτηµα διότι τεστ αξιολόγησης είναι εύκολο να βρει ή να συντάξει ο εκπαιδευτικός. 

Ανάλογο µε αυτό τεστ αυτοαξιολόγησης του µαθητή είναι πολύ σπάνιο να συναντήσει 

κάποιος στο σύνολο του σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού Χηµείας. 
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H διάσπαση του νερού - Aσκήσεις 

 

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία! 

  

  

1. Μια καθαρή ουσία µπορεί να είναι ... 

α) Μίγµα 

β) Χηµικό στοιχείο  

γ) Χηµική ένωση  

2. Ένα µίγµα µπορεί αν αποτελείται από µια χηµική ένωση 

    και ένα χηµικό στοιχείο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

3. Το σηµείο βρασµού ενός χηµικού στοιχείου δεν είναι 

    πάντα το ίδιο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

4. Το νερό είναι µια χηµική ένωση γιατί ... 

α) Μπορεί να εξατµιστεί 

β) Μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερες ουσίες 

γ) ∆ε διασπάται σε απλούστερες ουσίες 

Μετά την αξιολόγηση της παρουσίασης επανερχόµαστε στα σηµεία που τονίσαµε ότι 

εµφανίζονται δυσκολίες ή εναλλακτικές ιδέες από τους µαθητές. 

Τέλος κάνοντας χρήση της µπάρας µε τις πληροφορίες και τις συνδέσεις που παρέχει το 

πρόγραµµα, µπορούµε να εµπλουτίσουµε την προσέγγιση ή να καθοδηγήσουµε τα παιδιά στη 

δηµιουργία κάποιας συνθετικής εργασίας. 

     
  

 
          

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το περιεχόµενο που διαπραγµατεύεται το λογισµικό είναι τέτοιο 

ώστε να µπορεί να απαντήσει ένας µαθητής στο δεδοµένο χρόνο. Εάν ο εκπαιδευτικός θέλει 

να δώσει πρόσθετο υλικό και επεξηγήσεις στους µαθητές τότε ο προσφερόµενος χρόνος ίσως 

δεν επαρκέσει. Το επίπεδο προσέγγισης από µέρους του λογισµικού δεν εξαντλεί το κάθε 
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θέµα αλλά ούτε και ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιχειρήσει κάτι τέτοιο διότι θα ξεφύγει από το 

χρονοδιάγραµµα. 

Οι τελικές συνδέσεις και ανακεφαλαιώσεις που προσφέρονται από το λογισµικό θα 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και το µαθητή να ολοκληρώσουν την προσέγγισή τους στο 

θέµα. Να σηµειωθεί ότι τα βήµατα που παρουσιάζονται στα παρόντα φύλλα οδηγιών, ίσως 

φαίνονται λίγο αναλυτικά και κουραστικά αλλά είναι χρήσιµα για την εξοικείωση µε τα 

βήµατα και την πλοήγηση του λογισµικού. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

 

ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ  - ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Η διάσπαση του νερού  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Cd-rom Χηµείας Γυµνασίου «Ο θαυµαστός 

κόσµος της ΧΗΜΕΙΑΣ για το Γυµνάσιο» Μ. Σιγάλας, Α. Γιαννακουδάκης, Β. 

Αγγελόπουλος, Α. Τζαµτζής, Χ. Τζουγκράκη     

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΜΙΑ (1) 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Θα διαπιστώσουµε ότι µπορούµε να διασπάσουµε το νερό σε 

απλούστερα σώµατα. Έτσι θα γνωρίσουµε όλα σχεδόν τα δοµικά στοιχεία της ύλης όπως 

τα άτοµα, τα υποατοµικά σωµατίδια, τα χηµικά στοιχεία, τα µόρια και τις χηµικές ενώσεις». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Η διάσπαση του νερού»  

Περιέχει τις ενότητες: 

♦ Η ηλεκτρόλυση του νερού 

♦ Τα χηµικά στοιχεία 

♦ Οι χηµικές ενώσεις    

♦ Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών 

♦ H διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 

♦ H διάσπαση του νερού - Aσκήσεις 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

Αφού εκκινήσετε το εκπαιδευτικό λογισµικό «Ο θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για το 

Γυµνάσιο»,κάντε κλικ στο κουµπί εκκίνηση 

Μεταβείτε στην ενότητα «Από το νερό στο άτοµο» (κάνετε κλικ στον τίτλο) και κατόπιν 

στην ενότητα «Η διάσπαση του νερού»  

Μεταβαίνουµε στην οθόνη: «Η ηλεκτρόλυση του νερού» (κάνετε κλικ στον τίτλο)και 

απαντούµε στην ερώτηση που εµφανίζεται: 

Μια που είπαµε τόσα για το νερό, µπορείς να µου πεις αν το καθαρό νερό είναι µίγµα ή µια 

χηµική ουσία; 
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Προσοχή, τα κουµπιά απαντήσεων οδηγούν σε αναδυόµενα παράθυρα µε επεξηγήσεις για 

το περιεχόµενο των απαντήσεων και έλεγχο σωστού-λάθους. 

Από τα κουµπιά κάτω δεξιά: 

   

Mεταβαίνουµε στην επόµενη (2η) οθόνη της ενότητας «Η ηλεκτρόλυση του νερού» 

και «εκτελούµε» το πείραµα κάνοντας κλικ στην εικόνα της συσκευής ηλεκτρόλυσης. 

Κλείνουµε το βίντεο. 

Με το κουµπί κάτω δεξιά  

   

Mεταβαίνουµε στην επόµενη ενότητα: «Τα χηµικά στοιχεία» και πραγµατοποιούµε το 

εικονικό πείραµα Ηλεκτρολυτικής διάσπασης του νερού. Στην 2η οθόνη απαντούµε 

στο κουίζ. 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο κουίζ. 

Ελέγχουµε τις απαντήσεις µας και κλείνουµε το κουίζ. 

Κατόπιν µεταβαίνουµε στην 3η οθόνη των χηµικών στοιχείων: 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο κουίζ. 

Ελέγχουµε τις απαντήσεις µας και κλείνουµε το κουίζ. 

Με το κουµπί κάτω δεξιά  
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µεταβαίνουµε στην επόµενη ενότητα «Οι χηµικές ενώσεις»    

Παρακολουθώντας ξανά το πείραµα απαντούµε στην ερώτηση. 

Οι όγκοι οξυγόνου και υδρογόνου που 

προκύπτουν έχουν συγκεκριµένη αναλογία; 

Μεταβαίνουµε στην επόµενη οθόνη «Τα χηµικά στοιχεία» 

 

Στην τελευταία σειρά οθονών γίνεται αναφορά στις: 

Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών  Τρέχουµε το βίντεο και απαντούµε στην παρακάτω 

ερώτηση. 

 

 

Παρακολούθησε το παρακάτω πείραµα όπου προσδιορίζεται το 

σηµείο βρασµού των χηµικών ενώσεων  

νερού και της αλκοόλης, σκέψου και πες µου.  

Ένα µίγµα νερού και αλκοόλης θα βράζει στους 

100 oC (A), εξαρτάται από τη σύσταση του  

µίγµατος (Β) ή στους 78,4 oC (Γ).  

 

Η αντίστοιχη ενότητα θέλει ιδιαίτερη προσοχή γι’ αυτό και ίσως χρειαστεί να την 

ξανατρέξεις  για να καταλάβεις πόσο σηµαντικές είναι οι «Φυσικές σταθερές των καθαρών 

ουσιών». 

 

Κατόπιν µεταβαίνουµε στην επόµενη 2η οθόνη µε τα κουµπιά κάτω δεξιά: Φυσικές 

σταθερές καθαρών ουσιών, και τρέχουµε το βίντεο µε τον προσδιορισµό σηµείου τήξεως 

των µετάλλων. 

Στην επόµενη 3η οθόνη µελετούµε το διάγραµµα διαχωρισµού της ύλης σε µίγµατα και 

καθαρές ουσίες. 

 

Κάθε καθαρή ουσία έχει   συγκεκριµένες ιδιότητες (π.χ. σηµείο βρασµού) είτε είναι χηµικό 

στοιχείο είτε είναι χηµική ένωση. ∆ιαβάζοντας την περίληψη θα πρέπει να είσαι σίγουρος 

ότι καταλαβαίνεις όλα τα σηµεία, αλλιώς να ξαναγυρίσεις και να τρέξεις το λογισµικό. 

 

H διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 
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• Οι καθαρές χηµικές ουσίες είναι τα χηµικά στοιχεία και οι 

χηµικές ενώσεις.  

• Χηµικά στοιχεία είναι οι χηµικές ουσίες που δε µπορούν να  

διασπαστούν σε άλλες απλούστερες µε χηµικές µεθόδους. 

• Κατά την ηλεκτρόλυση το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. 

• Χηµικές ενώσεις είναι οι χηµικές ουσίες που µε κατάλληλες 

χηµικές µεθόδους µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.  

• Τα χηµικά στοιχεία διακρίνονται σε µέταλλα και αµέταλλα. 

• Οι χηµικές ενώσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία µε σταθερή 

αναλογία µαζών. 

Οι καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται από τις φυσικές σταθερές, όπως είναι το σηµείο 

βρασµού, η πυκνότητα, το σηµείο τήξης, η αγωγιµότητα, κ.ά 

H διάσπαση του νερού - Aσκήσεις 

 

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία! 

  

1. Μια καθαρή ουσία µπορεί να είναι ... 

α) Μίγµα 

β) Χηµικό στοιχείο  

γ) Χηµική ένωση  

2. Ένα µίγµα µπορεί αν αποτελείται από µια χηµική ένωση 

    και ένα χηµικό στοιχείο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

3. Το σηµείο βρασµού ενός χηµικού στοιχείου δεν είναι 

    πάντα το ίδιο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

4. Το νερό είναι µια χηµική ένωση γιατί ... 

α) Μπορεί να εξατµιστεί 

β) Μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερες ουσίες 

γ) ∆ε διασπάται σε απλούστερες ουσίες 

Αφού έχεις φθάσει µέχρι εδώ, µπορείς να πας στην αρχική οθόνη «Η διάσπαση του 

νερού», να συµπληρώσεις τις Ασκήσεις και να αξιολογήσεις την επίδοσή σου. 
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Αν θέλεις µε µετάβαση στην ΣΥΝΟΨΗ τυπώνεις τα αποτελέσµατα της επίδοσής σου. 

Παραπάνω σου παρουσιάσαµε ένα µέρος από τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού 

λογισµικού, δοκιµάζοντας τα διάφορα κουµπιά και τις συνδέσεις, σίγουρα θα ανακαλύψεις 

πολύ περισσότερα από όσα σου παρουσιάσαµε! 

 

Καλή επιτυχία! 
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Αρχή Le Chatelier 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 
ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  Αρχή Le Chatelier  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ .Λογισµικό από το διαδίκτυο  στη διεύθυνση  

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας 

κατάλληλο λογισµικό, µεταβάλλουν παράγοντες χηµικής ισορροπίας και παρατηρούν 

την επίδραση των µεταβολών αυτών στη θέση της χηµικής ισορροπίας. Με τον τρόπο 

αυτό, κατάλληλα καθοδηγούµενοι από τον εκπαιδευτικό,  φθάνουν να διατυπώσουν 

οι ίδιοι την αρχή LeChatelier.  

 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

� Να διατυπώνει την αρχή LeChatelier. 

� Να γνωρίζει πώς κάθε παράγοντας της χηµικής ισορροπίας επηρεάζει τη θέση της 

χηµικής ισορροπίας. 

� Να µπορεί να προβλέπει πως µετατοπίζεται µια χηµική ισορροπία όταν 

µεταβάλλονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος 

θα πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί όλα τα θέµατα που αφορούν τη χηµική 

ισορροπία, µέχρι και του σηµείου «παράγοντες που επηρεάζουν τη χηµική 

ισορροπία». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση και των  τριών 

πειραµάτων είναι περίπου 10-15 min. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την 

επεξεργασία των παρατηρήσεων και εφαρµογές. 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Το περιγραφόµενο σενάριο έχει ως αντικείµενο τη 

διδασκαλία της αρχής LeChatelier µέσω καθοδηγούµενης ανακαλυπτικής µεθόδου 

διδασκαλίας. Στο τέλος της διδασκαλίας οι µαθητές, κατάλληλα καθοδηγούµενοι από 

τον εκπαιδευτικό και µε βάση το φύλλο οδηγιών και τις παρατηρήσεις τους 
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 θα ανακαλύψουν την αρχή LeChatelier. Όταν οι µαθητές φθάσουν στο σηµείο του 

τελικού συµπεράσµατος τίθεται το ακόλουθο ερώτηµα.  

 
Αφού µελετήσεις τα συµπεράσµατά σου στα τρία  προηγούµενα πειράµατα, 

προσπάθησε να τα συνδυάσεις και να απαντήσεις στο ακόλουθο ερώτηµα:   

 

Όταν µεταβάλλεται ένας από τους συντελεστές της Χηµικής Ισορροπίας 

(συγκέντρωση, πίεση, θερµοκρασία) τότε η θέση έχεις χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που τείνει να  αναιρέσει ή να ευνοήσει την 

επιφερόµενη µεταβολή; 

Αν το συµπέρασµά σου είναι ορθό, τότε έχεις διατυπώσει την αρχή του LeChatelier.  

Τότε ο εκπαιδευτικός αφήνει τους µαθητές να σκεφθούν για λίγο χρόνο και στη 

συνέχεια δίνει την ορθή απάντηση και διατυπώνει την αρχή LeChatelier. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ο εκπαιδευτικός δίνει τα φύλλα εργασίας στους µαθητές και τους 

καθοδηγεί. Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης, συνεργάζονται µεταξύ τους και 

ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές µε τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά τους. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

α. Το λογισµικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε διαφορετική δοµή του σεναρίου και 

των φύλλων εργασίας, µε στόχο την επιβεβαίωση της αρχής LeChatelier (µετά τη 

διδασκαλία της θεωρίας).  

β. Το προτεινόµενο σενάριο ή ο εναλλακτικός τρόπος (επιβεβαιωτική εκδοχή) µπορεί να 

εφαρµοσθεί και ως εξής. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει µε τη βοήθεια Η/Υ και 

βιντεοπροβολέα τα εικονικά πειράµατα και τα εκτελεί ο ίδιος. Οι µαθητές παρακολουθούν, 

σηµειώνουν και επεξεργάζονται τα φύλλα εργασίας.  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Το λογισµικό βρίσκεται στη διεύθυνση.  

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

Η πρόσβαση στο λογισµικό είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει τις 

δυνατότητες:   

α) να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ολόκληρα τα αρχεία µε τα 

applets σε συµπιεσµένη µορφή. Στη συνέχεια µπορεί να αποσυµπιέσει τα αρχεία και να τα 

χρησιµοποιήσει.  
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β) Μπορεί να εκτελέσει τα πειράµατα on line. Στη συνέχεια µπορεί να εκτελέσει τα 

πειράµατα όποτε θέλει µε εργασία χωρίς σύνδεση ( work off line) µέσω του 

internet explorer .  

1. Πρώτη  περίπτωση. Εκτέλεση από αρχείο. 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

Εµφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 

 

 

Home Courses Resources Faculty 

 

Chemistry Experiments and Exercises 

David N. Blauch 

Some of the virtual chemistry experiments and exercises employ applets 

representing chemical equipment. These applets are available for use in creating 

new web pages. 

System Requirements 

Browsers must support Java 1.1 or higher in order to execute the applets employed 

in these pages. JavaScript support is also required. These pages and applets have 

been tested and found to run correctly under Netscape Navigator 4.73 and Internet 

Explorer 5. 

Some pages employ VRML (Virtual Reality Modeling Language) to display "three-

dimensional" images of molecular structure and orbitals. A VRML viewer such as 

SGI Cosmo Player is required. These pages have been tested and found to display 

correctly under Netscape Communicator 4.73 with CosmoPlayer 2.1.1. Some pages 

function correctly under Internet Explorer 5.0 while other pages cause Internet 

Explorer 5.0 to crash. 

Some of the VRML files are relatively large (several hundred KB) and may take a 

few minutes to download if your internet connection is slow. 

Feedback on the performance of these pages with other browsers would be 

appreciated. EAI is required for modifications of the VRML image. If a browser does 

not support EAI, the VRML image may still appear, but the buttons will not be 

functional and use of the buttons may cause the browser to crash. 
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Physlets 

Physlets (Physics Applets) are small flexible Java applets designed for science education. 

Data Connections is a component of Physlets that permits inter-applet exchange of data 

and is used in many of the chemistry applets listed below. For more information on 

Physlets and to obtain the archives and documentation, visit the Physlet home page. A 

good introduction to Physlets technology is the Physlets book by Wolfgang Christian and 

Mario Belloni. 

Archives 

The Chemistry Applets, including the relevant Physlet jar files, are available in 

compressed archives that may be downloaded and deployed on local systems. To deploy 

an archive, designate a root directory for the Chemistry Applets and decompress the files 

into the root directory. (All archives should be extracted into the same Chemistry Applets 

root directory. Subdirectories will be created as needed for the individual topics.) 

ChemistryApplets.zip (13.6 MB) Contains entire set of Chemistry Applets, including the 

common files. 

Archives are available for subsets of the Chemistry Applets collection (e.g., calorimetry or 

atomic orbitals). Download and deploy both the archive for the individual topic and the 

common.zip (558 KB) archive, which contains files common to many different topics. 

Topics 

Atomic Structure 

Atomic Orbitals (VRML)  

Hybrid Orbitals (VRML)  

 

Chemical Analysis 

Elemental Analysis  

Spectrophotometry  

 

Chemical Bonding 

Hybrid Orbitals (VRML)  

Molecular Orbitals (VRML)  

 

Chemical Equilibria 

Chemical Equilibria  

 

Chemical Kinetics 

Chemical Kinetics  

 

Crystal Structure 

Closest-Packed 

Structures (VRML)  

Structure of Solids 

(VRML)  

Unit Cells (VRML)  

 

Gases 

Gas Laws  

Kinetic Molecular Theory  

 

Phase Changes 

Phase Changes  

 

Thermodynamics 

Calorimetry  
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Για να κατεβάσετε το λογισµικό πηγαίνετε στην παράγραφο Archives και κάντε 

κλικ στο σηµείο ChemistryApplets.zip. Το αρχείο είναι συµπιεσµένο έχει µέγεθος 

13,6 ΜΒ και περιέχει λογισµικό για διάφορα θέµατα Χηµείας, τα οποία φαίνονται 

στην παράγραφο Topics . Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.  Στη 

συνέχεια αποσυµπιέστε το αρχείο. 

Το λογισµικό που απαιτείται για το συγκεκριµένο πείραµα βρίσκεται στο 

αποσυµπιεσµένο αρχείο  equilibria  και συγκεκριµένα στο επιµέρους αρχείο 

LeChatelier html. Για να ξεκινήσετε το πρώτο πείραµα, κάντε κλικ στο παραπάνω 

αρχείο. Για να µεταβείτε στο δεύτερο πείραµα (επίδραση της µεταβολής όγκου 

(πίεσης)  στη θέση της χηµικής ισορροπίας, πηγαίνετε στο τέλος της σελίδας και 

κάντε κλικ στο βέλος LeChatelier’s principle:Changes in Volume. Μετά την 

ολοκλήρωση του δεύτερου πειράµατος, για να µεταβείτε στο τρίτο πείραµα 

(επίδραση της θερµοκρασίας στη θέση της χηµικής ισορροπίας)  πηγαίνετε στο τέλος 

της σελίδας και κάντε κλικ στο βέλος LeChatelier’s principle:Changes in  

Temperature. 

2. ∆εύτερη  περίπτωση. Εκτέλεση από internet explorer 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html 

Πηγαίνετε στην παράγραφο Topics και κάντε κλικ στο «Chemical Equilibria Chemical 

Equilibria. Στη συνέχεια, για να µπορέσετε να εκτελέσετε το πρώτο πείραµα, κάντε 

κλικ στο θέµα LeChatelier’s principle: Adding and removing reactants and/or 

products. Για να µεταβείτε στο δεύτερο πείραµα (επίδραση της µεταβολής όγκου 

(πίεσης)  στη θέση της χηµικής ισορροπίας, πηγαίνετε στο τέλος της σελίδας και 

κάντε κλικ στο βέλος LeChatelier’s principle:Changes in Volume. Μετά την 

ολοκλήρωση του δεύτερου πειράµατος, για να µεταβείτε στο τρίτο πείραµα 

(επίδραση της θερµοκρασίας στη θέση της χηµικής ισορροπίας)  πηγαίνετε στο τέλος 

της σελίδας και κάντε κλικ στο βέλος LeChatelier’s principle:Changes in  

Temperature. 

Σηµείωση. Υπάρχει περίπτωση ο υπολογιστής, ανάλογα µε τα προγράµµατα 

προστασίας που έχει, να θεωρήσει κάποια αρχεία ύποπτα και να µη τα ανοίγει µε 

αποτέλεσµα το πρόγραµµα να µην τρέχει. Στην περίπτωση αυτή, στην µπάρα 

εµφανίζεται η επισήµανση « Για την καλύτερη προστασία της ασφάλειάς σας ο 

Internet explorer έχει περιορίσει την προβολή ενεργού περιεχοµένου που θα 

µπορούσε να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Από αυτό το αρχείο κάντε κλικ 

εδώ για επιλογή».  Στη συνέχεια κάντε κλικ και στο πλαίσιο διαλόγου που 

εµφανίζεται επιλέξτε «επιτρέπεται αποκλεισµένο περιεχόµενο» και στο παράθυρο 

επιβεβαίωσης που ανοίγει επιλέξτε «Ναι».  
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Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράµµατος. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ  

Ονοµατεπώνυµο µαθητή/µαθήτριας ……………………………………………………………………….. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. Μελέτη της επίδρασης µεταβολών συγκέντρωσης, πίεσης και 

θερµοκρασίας στη θέση της Χηµικής Ισορροπίας. 

Μέρος 1.  Επίδραση της µεταβολής της συγκέντρωσης στη θέση της Χηµικής 

Ισορροπίας. 

 Η αντίδραση που θα χρησιµοποιηθεί για τα πειράµατα είναι η ακόλουθη. 

C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) 

Πατήστε το κουµπί reset. Ξεκινά η  µελέτη του πειράµατος από µία κατάσταση ισορροπίας 

στην οποία βρίσκεται το σύστηµα και η οποία φαίνεται στην οθόνη. Οι ποσότητες χηµικής 

ισορροπίας καθενός από τα αντιδρώντα και προϊόντα φαίνονται στο γράφηµα. 

Μπορείτε να µεταβάλετε την ποσότητα οποιουδήποτε σώµατος. Για κάθε µεταβολή το 

σύστηµα θα καταλήγει σε µία νέα κατάσταση Χηµικής Ισορροπίας η οποία θα 

αποτυπώνεται αυτόµατα στην οθόνη.  

1. Αυξήστε την ποσότητα του άνθρακα.  

2. Μειώστε την ποσότητα του άνθρακα 

3. Αυξήστε την ποσότητα των υδρατµών. 

4. Μειώστε την ποσότητα των υδρατµών 

5. Αυξήστε την ποσότητα του µονοξειδίου του άνθρακα. 

6. Μειώστε την ποσότητα του µονοξειδίου του άνθρακα  

7. Αυξήστε την ποσότητα του υδρογόνου. 

8. Μειώστε την ποσότητα του υδρογόνου  

Κάθε φορά παρατηρήστε τη µεταβολή στις συγκεντρώσεις των υπολοίπων σωµάτων. 

Σηµειώστε στο φύλλο εργασίας  την κατεύθυνση προς την οποία µετατοπίστηκε η θέση 

της χηµικής ισορροπίας. 

Μέρος 2. Επίδραση της µεταβολής της πίεσης στη θέση της Χηµικής Ισορροπίας  

Η αντίδραση που θα χρησιµοποιηθεί για τα πειράµατα είναι η ακόλουθη. 

C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g) 

Πατήστε το κουµπί reset. Ξεκινά η  µελέτη του πειράµατος από µία κατάσταση 

ισορροπίας στην οποία βρίσκεται το σύστηµα και η οποία φαίνεται στην οθόνη.  
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Οι ποσότητες χηµικής ισορροπίας καθενός από τα αντιδρώντα και προϊόντα φαίνονται 

στο γράφηµα. 

Μπορείτε να µεταβάλετε την πίεση µεταβάλλοντας τον όγκο του δοχείο. Αύξηση του 

όγκου συνεπάγεται µείωση της πίεσης και αντίστροφα µείωση του όγκου συνεπάγεται 

αύξηση της πίεσης.  Για κάθε µεταβολή το σύστηµα θα καταλήγει σε µία νέα 

κατάσταση Χηµικής Ισορροπίας η οποία θα αποτυπώνεται αυτόµατα στο γράφηµα.  

1. Μειώστε τον όγκο του δοχείου. Παρατηρήστε τις µεταβολές  στις ποσότητες όλων  

των σωµάτων. Σηµειώστε στο φύλλο εργασίας  την κατεύθυνση προς την οποία 

µετατοπίστηκε η θέση της χηµικής ισορροπίας. 

2. Επαναλάβετε το πείραµα αυξάνοντας τον όγκο του δοχείου. Σηµειώστε στο 

φύλλο εργασίας  την κατεύθυνση προς την οποία µετατοπίστηκε η θέση της χηµικής 

ισορροπίας. 
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Μέρος 3.  Επίδραση της µεταβολής της θερµοκρασίας στη θέση της Χηµικής 

Ισορροπίας  

Η αντίδραση που θα χρησιµοποιηθεί για τα πειράµατα είναι η ακόλουθη. 

 

C (s) + H2O (g) CO (g) + H2 (g)     ∆Η>0 

 

Πατήστε το κουµπί reset. Ξεκινά η  µελέτη του πειράµατος από µία κατάσταση 

ισορροπίας στην οποία βρίσκεται το σύστηµα και η οποία φαίνεται στην οθόνη. Οι 

ποσότητες χηµικής ισορροπίας καθενός από τα αντιδρώντα και προϊόντα φαίνονται στο 

γράφηµα. 

Μπορείτε να µεταβάλετε την θερµοκρασία.  Για κάθε µεταβολή το σύστηµα θα καταλήγει 

σε µία νέα κατάσταση Χηµικής Ισορροπίας η οποία θα αποτυπώνεται αυτόµατα στο 

γράφηµα.  

 

1. Μειώστε τη θερµοκρασία. Παρατηρήστε τις µεταβολές  στις ποσότητες όλων  των 

σωµάτων. Σηµειώστε στο φύλλο εργασίας  την κατεύθυνση προς την οποία µετατοπίστηκε 

η θέση της χηµικής ισορροπίας. 

2. Επαναλάβετε το πείραµα αυξάνοντας τη θερµοκρασία. Σηµείωσε στο φύλλο εργασίας  

την κατεύθυνση προς την οποία µετατοπίστηκε η θέση της χηµικής ισορροπίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΣΗ Χ.Ι. 

Αύξηση C  

Μείωση C  

Αύξηση Η2Ο  

Μείωση Η2Ο  

Αύξηση CO  

Μείωση CO  

Αύξηση Η2  

Μείωση Η2  

 

Συµπέρασµα.  

Με βάση τις παρατηρήσεις σου σηµείωσε την ορθή λέξη στις ακόλουθες 

προτάσεις. 

� Όταν αυξάνεται η ποσότητα ενός σώµατος τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που το σώµα αυτό αντιδρά/παράγεται 

� Όταν µειώνεται η ποσότητα ενός σώµατος τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που το σώµα αυτό αντιδρά/παράγεται 

� Η µεταβολή της ποσότητας ενός στερεού επηρεάζει/δεν επηρεάζει τη θέση 

χηµικής ισορροπίας 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Μεταβολή 

όγκου 

Μεταβολή 

πίεσης 

Μεταβολή 

θέσης Χ.Ι. 

Στην κατεύθυνση 

που µετατοπίστηκε 

η Χ.Ι. ο συνολικός 

όγκος των αερίων 

αυξάνεται ή 

µειώνεται ; 

Αύξηση    

Μείωση    

 

Συµπέρασµα.  

Με βάση τις παρατηρήσεις σου σηµείωσε την ορθή λέξη στις ακόλουθες 

προτάσεις. 
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1. Όταν αυξάνεται η πίεση του συστήµατος  τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που ο συνολικός όγκος αερίων 

αυξάνεται/µειώνεται  

2. Όταν αυξάνεται η πίεση του συστήµατος  τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που ο συνολικός όγκος αερίων 

αυξάνεται/µειώνεται. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

 

 

 

 

 

Συµπέρασµα.  

Με βάση τις παρατηρήσεις σου σηµείωσε την ορθή λέξη στις ακόλουθες 

προτάσεις. 

1. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του συστήµατος  τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της ενδόθερµης/εξώθερµης αντίδρασης  

2. Όταν µειώνεται η θερµοκρασία του συστήµατος  τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της ενδόθερµης/εξώθερµης αντίδρασης  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.  

Αφού µελετήσεις τα συµπεράσµατά σου στα τρία  προηγούµενα πειράµατα, 

προσπάθησε να τα συνδυάσεις και να απαντήσεις στο ακόλουθο ερώτηµα:   

3. Όταν µεταβάλλεται ένας από τους συντελεστές της Χηµικής Ισορροπίας 

(συγκέντρωση, πίεση, θερµοκρασία) τότε η θέση της χηµικής ισορροπίας 

µετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που τείνει να  αναιρέσει ή να ευνοήσει την 

επιφερόµενη µεταβολή; 

Αν το συµπέρασµά σας είναι ορθό, τότε έχετε διατυπώσει την αρχή του LeChatelier. 

Μεταβολή 

θερµοκρασίας 

Μεταβολή 

θέσης Χ.Ι. 

Αύξηση   

Μείωση   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. ∆ίδεται η αντίδραση. 2SO2 (g)+O2(g) � 2SO3(g)  ∆Η-200 kJ.  Πώς 

µεταβάλλεται η θέση ισορροπίας όταν αυξάνει η θερµοκρασία;  

2. ∆ίδεται η αντίδραση. 2SO2(g)+O2(g) � 2SO3(g) ∆Η-200 kJ.  Πώς µεταβάλλεται 

η θέση ισορροπίας όταν αυξάνει πίεση;  

3. ∆ίδεται η αντίδραση Η2 (g)+ Ι2 (g) � 2ΗΙ (g). Πώς µεταβάλλεται η θέση 

ισορροπίας όταν αυξάνει πίεση;  

4. ∆ίδεται η αντίδραση C(s) +CO2(g) �2 CO(g) ∆Η<0. Πώς µεταβάλλεται η θέση 

ισορροπίας για κάθε µία από τις ακόλουθες µεταβολές. 

α. Προσθήκη C 

β. Αφαίρεση C 

γ. Προσθήκη CO2 

δ. Αφαίρεση CO2 

ε. Προσθήκη CO 

στ. Αφαίρεση CO 

ζ. Αύξηση θερµοκρασίας 

η. µείωση θερµοκρασίας 

θ. αύξηση πίεσης 

ι. µείωση πίεσης 

ια. αύξηση όγκου δοχείου 

ιβ. µείωση όγκου δοχείου 

ιγ. Προσθήκη NaOH.  (Το  NaOH έχει την ιδιότητα να δεσµεύει CO2) 
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Ατµοσφαιρικός αέρας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ - 

ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Ο Θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για το 

Γυµνάσιο Μ. Σιγάλας κ.α.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ο ατµοσφαιρικός αέρας και τα συστατικά 

του βρίσκονται παντού γύρω µας. Ωστόσο οι µαθητές του Γυµνασίου δεν έχουν 

εξοικειωθεί µε τις ιδιότητές του και µε τις ιδιότητες των συστατικών του. Η παρούσα 

ενότητα έχει σκοπό να αναδείξει έννοιες και ιδιότητες που σχετίζονται µε τον αέρα και τα 

συστατικά του (οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα). Οι ερωτήσεις του λογισµικού που 

παρατίθενται είναι ένας τρόπος προσέγγισης του θέµατος «Ατµοσφαιρικός αέρας». Η 

διαδραστικότητα του λογισµικού εξασφαλίζει την ουσιαστικότερη προσέγγιση του θέµατος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ: Μέσα από το λογισµικό γίνεται προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του 

Προγράµµατος Σπουδών όπως οι παρακάτω. 

Nα µπορεί ο µαθητής: 

1. Να διαπιστώνει την ύπαρξη του ατµοσφαιρικού αέρα 

2. Να αναφέρει τα βασικά συστατικά του ατµοσφαιρικού αέρα 

3. Να υποστηρίζει την ύπαρξη οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών 

4. Να αναφέρει τις ιδιότητες του οξυγόνου 

5. Να ορίζει την καύση και την οξείδωση 

6. Να αναφέρει παραδείγµατα καύσης και οξείδωσης και να αναγράφει τις σχετικές 

χηµικές εξισώσεις 

7. Να εκτιµά τη σηµασία του οξυγόνου στο φαινόµενο της ζωής. 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση 
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ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Ο ατµοσφαιρικός αέρας 

συνδέεται τόσο µε τη βιολογία όσο και µε τη φυσική. Απαραίτητος για την ύπαρξη 

της ζωής- όπως τουλάχιστον την γνωρίζουµε σήµερα-συνδέεται µε πολλές ενότητες 

που έχουν  

ιδιαίτερο επιστηµονικό αλλά και καθηµερινό ενδιαφέρον (αναπνοή, ατµοσφαιρική 

πίεση). 

Γενικότερα ο αέρας εµφανίζεται µε εφαρµογές από τις ανεµογεννήτριες µέχρι τα 

ιστιοφόρα και από τις αντλίες µέχρι τους ανεµόµυλους. Η ατµοσφαιρική ρύπανση µας 

υπενθυµίζει ότι κανένας φυσικός πόρος δεν είναι ανεξάντλητος όσο και να φαίνεται 

σε αφθονία. Η διαχείριση του απαιτεί σεβασµό και σωφροσύνη. Είναι ένα αγαθό που 

ανήκει σε όλους αλλά ρυπαίνεται και από όλους. Αυτά όλα τα θέµατα µπορούν να 

αποτελέσουν σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, έναυσµα για 

συζητήσεις, δραστηριότητες, εργασίες και έκφραση της δηµιουργικότητας των 

µαθητών. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ο αέρας µπορεί να µελετηθεί πέρα από το 

λογισµικό σε ασκήσεις πεδίου (ατµοσφαιρική ρύπανση και τα σχετικά). Το οξυγόνο 

µε την παρασκευή και την καύση, αποτελούσε πάντα µια πρόσφορη εργαστηριακή 

άσκηση αν και λίγο επικίνδυνη. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι και αυτό ένα µέρος 

των εντυπωσιακών πειραµάτων που σχετίζονται µε την καύση (θόλωµα του 

υδροξειδίου του ασβεστίου και επαναδιάλυση του παραγόµενου άλατος). 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Αφού ξεκινήσουµε το λογισµικό, µπαίνουµε στην ενότητα «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 

ΑΕΡΑΣ» και συνεχίζουµε µε την «Σύσταση του ατµοσφαιρικού αέρα».Οι µαθητές 

διερευνούν τις οθόνες του λογισµικού. 

Επιλέγουµε «Η ατµόσφαιρα της γης», και «Τα συστατικά του αέρα». Γίνεται 

προσέγγιση των συστατικών του αέρα σύµφωνα µε τους στόχους και το περιεχόµενο. 

Τέλος, οι µαθητές οδηγούνται στην εκτέλεση της Άσκησης: 
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Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία! 

1. To ανώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας είναι ... 

α) Η στρατόσφαιρα 

β) Η ιονόσφαιρα 

γ) Η τροπόσφαιρα 

2. Η πυκνότητα του ατµοσφαιρικού αέρα µειώνεται µε το ύψος. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

3. Ποιές ουσίες από τις παρακάτω είναι συστατικά του ξηρού και 

   καθαρού αέρα; 

α) Το µονοξείδιο του άνθρακα 

β) Το αργό 

γ) Το άζωτο 

4. Η περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς ... 

α) Είναι 0.5 % 

β) Είναι 2 % 

γ) Εξαρτάται από τον τόπο και το κλίµα 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 

«Φυσικές ιδιότητες του Οξυγόνου» 

Μια συνηθισµένη παρανόηση από µέρους των µαθητών είναι ότι τα µόρια έχουν χρώµα. 

Το Οξυγόνο παριστάνεται µε κόκκινες σφαίρες (προσοµοιώµατα) και αυτό ∆ΕΝ θα πρέπει 

να οδηγήσει τους µαθητές ότι τα µόρια χαρακτηρίζονται από χρώµα. Το χρώµα είναι 

ιδιότητα του µακρόκοσµου. 

Μια επόµενη εναλλακτική ιδέα των µαθητών (που αντιµετωπίζεται µε το παρόν λογισµικό) 

είναι η αναπνοή των ψαριών µέσα στο νερό. Πολλοί µαθητές πιστεύουν ότι τα ψάρια 

αναπνέουν οξυγόνο το οποίο προέρχεται από το οξυγόνο που υπάρχει στο µόριο του 

νερού (Η2Ο). Εξηγούµε στα παιδιά ότι αν αυτό γινόταν τότε θα εκλυόταν υδρογόνο από 

την θάλασσα (ως προϊόν της διάσπασης του νερού!).  

Το λογισµικό αναφέρει για το διαλυµένο (µοριακό) οξυγόνο στο νερό, το οποίο και 

χρησιµοποιούν οι υδρόβιοι οργανισµοί για την αναπνοή.. 
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Από την υποενότητα «Φυσικές ιδιότητες του Οξυγόνου» µεταβαίνουµε στις 

παρασκευές του οξυγόνου µε ηλεκτρόλυση. Κάνοντας κλικ στο βίντεο της 

ηλεκτρόλυσης παρακολουθούµε το πείραµα. Ανιχνεύουµε την ύπαρξη Οξυγόνου και 

Υδρογόνου. Προσοχή εδώ! Για να µη φανεί δογµατική και αυθαίρετη η ανίχνευση 

των αερίων προϊόντων της ηλεκτρόλυσης, καλό θα είναι να έχουµε προ-αναφέρει 

αυτές τις µεθόδους στους µαθητές. Το επόµενο πείραµα µε τη διάσπαση του οξειδίου 

του υδραργύρου είναι τυπικό πείραµα µε τοξικά προϊόντα. Το πείραµα αυτό που 

παράγει υδράργυρο, χρησιµοποιήθηκε κατά το παρελθόν και οι σηµερινοί αυστηροί 

κανόνες ασφαλείας επιβάλουν την απαγόρευσή του από το σχολικό εργαστήριο. Εδώ 

το λογισµικό προσφέρεται ιδιαίτερα για την εικονική πραγµατοποίηση του που θα 

οδηγήσει σε πολλά χρήσιµα συµπεράσµατα.. 

Συνεχίζουµε µε την υποενότητα «Οξείδωση και καύση». Οι ερωτήσεις που τίθενται 

είναι διαδραστικές, περιέχουν παρατηρήσεις και µπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

µαθητές για αυτοαξιολόγηση. 

Η διάκριση της έννοιας της «καύσης» από την «οξείδωση» είναι ένα άλλο θέµα που 

διαπραγµατεύεται επιτυχώς το λογισµικό. Οι ασκήσεις που ακολουθούν 

ολοκληρώνουν την προσέγγιση µε εύστοχο και αλληλεπιδραστικό τρόπο. 
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Το οξυγόνο Ασκήσεις 

Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία! 

1. Υπάρχει οξυγόνο σε ένα ποτήρι νερό; 

α) Ναι 

β) Όχι 

2. Ποιες από τις παρακάτω είναι µέθοδοι παρασκευής οξυγόνου; 

α) Η ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού 

β) Η θέρµανση του νερού 

γ) Η θέρµανση οξειδίων 

3. Ποιοι από τους παρακάτω οργανισµούς αναπνέουν: 

α) Το σαλιγκάρι 

β) Το µπαρµπούνι 

γ) Τα µικρόβια 

4. Ποιες από τις παρακάτω οξειδώσεις χαρακτηρίζονται ως καύσεις; 

α) Το σκούριασµα του σιδήρου 

β) Η οξείδωση της αλκοόλης 

γ) Η µείωση της λάµψης ενός κοµµατιού νατρίου 

δ) Η οξείδωση της βενζίνης 
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Ενθαλπία καύσης  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΚΑΥΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό από το διαδίκτυο στη διεύθυνση  

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η εκτέλεση ενός πειράµατος 

θερµιδοµετρίας σε εικονικό εργαστήριο. Το περιγραφόµενο πείραµα µπορεί να γίνει και σε 

πραγµατικό εργαστήριο. Η χρήση του λογισµικού επιταχύνει τη διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

1. να υπολογίζει τη θερµότητα που εκλύεται από την καύση δεδοµένης ποσότητας 

µιας ουσίας 

2. να υπολογίζει από θερµιδοµετρικά δεδοµένα την ενθαλπία µιας αντίδρασης 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του πειράµατος είναι περίπου 

5 min. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την επεξεργασία των µετρήσεων τον υπολογισµό 

της ενθαλπίας καύσης και αξιολόγηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος θα 

πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την ενθαλπία καύσης 

και το θερµιδόµετρο. Η εργαστηριακή άσκηση µπορεί να γίνει επίσης στο τέλος του 

κεφαλαίου. Το προτεινόµενο σενάριο δηµιουργήθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Η διδασκαλία σε 

αυτή τη χρονική φάση εξυπηρετεί και τη διδασκαλία επαναληπτικών ασκήσεων. 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση.  

Το περιγραφόµενο σενάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τη διαδικασία 

υπολογισµού της ενθαλπίας καύσης, µέσα από πείραµα θερµιδοµέτρου. Οι µαθητές 

εκτελούν το πείραµα και συνεργάζονται στην καταγραφή και επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του εικονικού πειράµατος, µπορεί να 

γίνει µε επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές παρακολουθούν και καταγράφουν τα 

δεδοµένα στο φύλλο εργασίας που τους έχει διανεµηθεί) ή µε εκτέλεση από τους ίδιους 

τους µαθητές (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής).  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  Το λογισµικό βρίσκεται στη διεύθυνση. 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

Η πρόσβαση στο λογισµικό είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει τη 

δυνατότητα   

α) να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ολόκληρα τα αρχεία µε τα 

applets σε συµπιεσµένη µορφή. Στη συνέχεια µπορεί να αποσυµπιέσει τα αρχεία και να τα 

χρησιµοποιήσει.  

β) Μπορεί να εκτελέσει τα πειράµατα on line. Στη συνέχεια µπορεί να εκτελέσει τα 

πειράµατα όποτε θέλει µε εργασία χωρίς σύνδεση ( work off line) µέσω του internet 

explorer .  

 

4. Πρώτη  περίπτωση. Εκτέλεση από αρχείο. 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

 

Εµφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 
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Home Courses Resources Faculty 

Chemistry Experiments and Exercises 

David N. Blauch 

Some of the virtual chemistry experiments and exercises employ applets representing 

chemical equipment. These applets are available for use in creating new web pages. 

System Requirements 

Browsers must support Java 1.1 or higher in order to execute the applets employed in 

these pages. JavaScript support is also required. These pages and applets have been 

tested and found to run correctly under Netscape Navigator 4.73 and Internet Explorer 5. 

Some pages employ VRML (Virtual Reality Modeling Language) to display "three-

dimensional" images of molecular structure and orbitals. A VRML viewer such as SGI 

Cosmo Player is required. These pages have been tested and found to display correctly 

under Netscape Communicator 4.73 with CosmoPlayer 2.1.1. Some pages function 

correctly under Internet Explorer 5.0 while other pages cause Internet Explorer 5.0 to 

crash. 

Some of the VRML files are relatively large (several hundred KB) and may take a few 

minutes to download if your internet connection is slow. 

Feedback on the performance of these pages with other browsers would be appreciated. 

EAI is required for modifications of the VRML image. If a browser does not support EAI, 

the VRML image may still appear, but the buttons will not be functional and use of the 

buttons may cause the browser to crash. 

Physlets 

Physlets (Physics Applets) are small flexible Java applets designed for science education. 

Data Connections is a component of Physlets that permits inter-applet exchange of data 

and is used in many of the chemistry applets listed below. For more information on 

Physlets and to obtain the archives and documentation, visit the Physlet home page. A 

good introduction to Physlets technology is the Physlets book by Wolfgang Christian and 

Mario Belloni. 
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Archives 

The Chemistry Applets, including the relevant Physlet jar files, are available in 

compressed archives that may be downloaded and deployed on local systems. To deploy 

an archive, designate a root directory for the Chemistry Applets and decompress the files 

into the root directory. (All archives should be extracted into the same Chemistry Applets 

root directory. Subdirectories will be created as needed for the individual topics.) 

ChemistryApplets.zip (13.6 MB) Contains entire set of Chemistry Applets, including the 

common files. 

Archives are available for subsets of the Chemistry Applets collection (e.g., calorimetry or 

atomic orbitals). Download and deploy both the archive for the individual topic and the 

common.zip (558 KB) archive, which contains files common to many different topics. 

Topics 

Atomic Structure 

Atomic Orbitals (VRML)  

Hybrid Orbitals (VRML)  

 

Chemical Analysis 

Elemental Analysis  

Spectrophotometry  

 

Chemical Bonding 

Hybrid Orbitals (VRML)  

Molecular Orbitals (VRML)  

 

Chemical Equilibria 

Chemical Equilibria  

 

Chemical Kinetics 

Chemical Kinetics  

 

Crystal Structure 

Closest-Packed 

Structures (VRML)  

Structure of Solids 

(VRML)  

Unit Cells (VRML)  

 

Gases 

Gas Laws  

Kinetic Molecular Theory  

 

Phase Changes 

Phase Changes  

 

Thermodynamics 

Calorimetry  

 

 

 

 

 

Για να κατεβάσετε το λογισµικό πηγαίνετε στην παράγραφο Archives και κάντε κλικ 

στο σηµείο ChemistryApplets.zip. Το αρχείο είναι συµπιεσµένο έχει µέγεθος 13,6 ΜΒ 

και περιέχει λογισµικό για διάφορα θέµατα Χηµείας, τα οποία φαίνονται στην 

παράγραφο Topics. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.  Στη συνέχεια 

αποσυµπιέστε το αρχείο. Το λογισµικό που απαιτείται για το συγκεκριµένο πείραµα 
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βρίσκεται στο αρχείο Calorimetry  και συγκεκριµένα στο επιµέρους αρχείο heat of 

combustion of methane. 

 

5. ∆εύτερη  περίπτωση. Εκτέλεση από internet explorer 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html. 

 Πηγαίνετε στην παράγραφο Topics και κάντε κλικ στο «Thermodynamics 

Calorimetry. Στη συνέχεια, για να µπορέσετε να εκτελέσετε το  πείραµα, κάντε κλικ 

στο θέµα heat of solution of ammonium nitrate. 

 

Σηµείωση. Υπάρχει περίπτωση ο υπολογιστής, ανάλογα µε τα προγράµµατα 

προστασίας που έχει, να θεωρήσει κάποια αρχεία ύποπτα και να µη τα ανοίγει µε 

αποτέλεσµα το πρόγραµµα να µην τρέχει. Στην περίπτωση αυτή, στην µπάρα 

εµφανίζεται η επισήµανση « Για την καλύτερη προστασία της ασφάλειάς σας ο Internet 

explorer έχει περιορίσει την προβολή ενεργού περιεχοµένου που θα µπορούσε να έχει 

πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Από αυτό το αρχείο κάντε κλικ εδώ για επιλογή».  

Στη συνέχεια κάντε κλικ και στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε 

«επιτρέπεται αποκλεισµένο περιεχόµενο» και στο παράθυρο επιβεβαίωσης που ανοίγει 

επιλέξτε «Ναι».  

Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράµµατος. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΧΗΜΕΙΑ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ  Β΄ Τάξη ΕΛ. ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας 
…………………………………………………………………….. 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας εξουδετέρωσης. 

 

ΣΤΟΧΟΣ. Εξοικείωση των µαθητών µε την πειραµατική διαδικασία υπολογισµού της 

ενθαλπίας καύσης. 

 

Σύντοµη θεωρητική περιγραφή του πειράµατος. 

Σε ένα θερµιδόµετρο γεµάτο µε νερό περιέχεται οβίδα µε δεδοµένη ποσότητα µεθανίου. 

Όταν προκληθεί καύση εκλύεται ένα ποσό θερµότητας που προκαλεί την αύξηση της 

θερµοκρασίας του νερού. Με θερµόµετρο µετρούµε την αύξηση της θερµοκρασίας ∆Θ. Η 

θερµοχωρητικότητα του θερµιδόµετρου C, είναι γνωστή άρα από τη σχέση Q =C.∆Θ  

υπολογίζεται το απαιτούµενο για τη θέρµανση ποσό θερµότητας. Για να ξεκινήσει όµως η 

αντίδραση είχε προσφερθεί ένα επιπλέον ποσό θερµότητας το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί 

για να υπολογισθεί το ποσό θερµότητας Qc που εκλύθηκε από την καύση. Το ποσό 

θερµότητας αυτό αναγόµενο ανά mol µεθανίου εκφράζει την ενθαλπία καύσης ∆Ηc. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

1. Ανοίξτε τον υπολογιστή. 

2. Φορτώστε το πρόγραµµα. 

3. Προχωρήστε στο part 1. 

4. Στο θερµιδόµετρο, θερµοχωρητικότητας C= 4.319 kJ oC-1 υπάρχει µία οβίδα που 

περιέχει 0,01 mol µεθανίου και περίσσεια οξυγόνου. Για να γίνει η ανάφλεξη και 

να προκληθεί η καύση πρέπει να προσφερθεί ένα ποσό θερµότητας ίσο µε 107.2 J. 

Σηµειώστε τα δεδοµένα αυτά στον πίνακα καταγραφής δεδοµένων του φύλλου 

εργασίας. Πατήστε reset.  

5. Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία του νερού που περιέχεται στο 

θερµιδόµετρο. Σηµειώστε στο φύλλο εργασίας  την αρχική θερµοκρασία Θ0 που 

δείχνει το θερµόµετρο.   

6. Πατήστε το start. Το πείραµα ξεκινά µε την ανάφλεξη και την καύση του 

µεθανίου.   
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7. Παρατηρήστε την αύξηση της θερµοκρασίας που δείχνει το θερµόµετρο. Όταν 

σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία σηµείωσε στο φύλλο εργασίας  την τελική 

θερµοκρασία Θτ. 

8. Προχωρήστε   στους   υπολογισµούς   µε   βάση  τις  οδηγίες  που  περιέχονται στο 

φύλλο εργασίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 
    

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας καύσης µεθανίου. 
 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Ποσότητα µεθανίου (CH4)  

mol 

 

 

Θερµοχωρητικότητα δοχείου 

C 

 

Προσφερόµενο ποσό 

θερµότητας για την έναρξη 

της καύσης 

 

Αρχική θερµοκρασία Θο  

Τελική θερµοκρασία, Θτ  

∆ιαφορά θερµοκρασίας ∆Θ  

 

 

3. Υπολογισµός του ποσού θερµότητας που απαιτήθηκε για  την αύξηση της 
θερµοκρασίας που παρατηρήθηκε. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τη σχέση: 

      Q =C.∆Θ  

 

       Q =C.∆Θ ⇔⇔⇔⇔ Q =……………..………………………………………………….  

 

 

4. Για να ξεκινήσει όµως η αντίδραση καύσης προσφέρθηκε ένα επιπλέον ποσό 

θερµότητας (Το παραπάνω ποσό θερµότητας ίσο µε 107.2 J και το οποίο πρέπει να 
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αφαιρεθεί για να υπολογισθεί το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε από την αντίδραση 

καύσης. Άρα το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε από την αντίδραση είναι: 

Qc=………………………………………………………………………….. 

 

5. Υπολογισµός της ενθαλπίας καύσης του µεθανίου. 
Για να υπολογισθεί η ενθαλπία καύσης πρέπει να γίνει αναγωγή του ποσού θερµότητας 

που εκλύθηκε από την αντίδραση (Qκ) ανά mol CH4. Για το λόγο αυτό   

 

∆Ηc=Qc/n=…………………………………………….J/mol 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν σηµειώστε την ορθή απάντηση. 
 

1. Η αντίδραση καύσης είναι α) ενδόθερµη β) εξώθερµη. 

2. Για την ενθαλπία καύσης ισχύει: α) ∆Η=0 β)∆Η>0 γ)∆Η<0 

3. Από την αντίδραση καύσης 0,1 mol ενός υδρογονάνθρακα  εκλύθηκαν 30 kcal. 
Η ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι α) 30 kcal/mol β) 300 kcal/mol             γ) - 
30 kcal/mol δ) -300 kcal/mol 

 
 

Σχετικές ασκήσεις 
 

1. 2 g  γλυκόζης καίγονται πλήρως σε θερµιδόµετρο βόµβας οπότε η θερµοκρασία του 
νερού αυξάνεται από τους 20ο C στους 24ο C. Η µάζα του νερού στο θερµιδόµετρο 
είναι 1500g και η θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου είναι 1,5 kJ/ οC. Να 
υπολογίσετε την ενθαλπία καύσης της γλυκόζης, αν η ειδική θερµοχωρητικότητα 
του νερού είναι 4,18 J/o C. G 

2. Η θερµοχηµική εξίσωση της καύσης του αιθυλενίου είναι: 
C2H4 (g) +3O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2H2O (g)  ∆Η= -340 kcal 

Πόσα kg νερού µπορούν να θερµανθούν από 20ο C σε 90ο C µε τη θερµότητα που 
παράγει η καύση ενός κυβικού µέτρου αιθυλενίου µετρηµένο σε STP συνθήκες. 
∆ίνεται η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c=1 cal/g. ο C 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 
    

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας καύσης µεθανίου. 
 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

Ποσότητα µεθανίου (CH4)  

mol 

 

0,01 

 

 

Θερµοχωρητικότητα δοχείου 

C 

4.319 J oC-1 

Προσφερόµενο ποσό 

θερµότητας για την έναρξη 

της καύσης 

107.2 J 

Αρχική θερµοκρασία Θο 24,75 oC 

Τελική θερµοκρασία, Θτ 26,85 oC 

∆ιαφορά θερµοκρασίας ∆Θ 2,1 oC 

 

 

2. Υπολογισµός του ποσού θερµότητας που απαιτήθηκε για  την αύξηση της 

θερµοκρασίας που παρατηρήθηκε. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τη σχέση Q 

=C.∆Θ  

 

Q =C.∆Θ ⇔⇔⇔⇔ Q =4.319 J oC-1. 2,1 oC ⇔⇔⇔⇔ Q =9.069,9 J 

 

3. Για να ξεκινήσει όµως η αντίδραση καύσης προσφέρθηκε ένα επιπλέον ποσό 

θερµότητας Το παραπάνω ποσό θερµότητας ίσο µε 107.2 J και πρέπει να 

αφαιρεθεί για να υπολογισθεί το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε από την 
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αντίδραση καύσης. Άρα το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε από την αντίδραση 

είναι Qc=9.069,9 J -107.2 J=8.962,7 J 

 

4. Υπολογισµός της ενθαλπίας καύσης του µεθανίου. 

 

Για να υπολογισθεί η ενθαλπία καύσης πρέπει να γίνει αναγωγή του ποσού 

θερµότητας που εκλύθηκε από την αντίδραση (Qκ) ανά mol CH4. Για το λόγο αυτό. 

∆Ηc=Qc/n=-8.962,7 J /0,01=-896270 J/mol=-896,27 kJ/mol 
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Ενθαλπία εξουδετέρωσης 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό από το διαδίκτυο στη 

διεύθυνση  http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η εκτέλεση ενός πειράµατος 

θερµιδοµετρίας σε εικονικό εργαστήριο αντίστοιχο µετωπικού εργαστηρίου. Το 

περιγραφόµενο πείραµα µπορεί να γίνει και σε πραγµατικό εργαστήριο. Η χρήση 

του λογισµικού επιταχύνει τη διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

6. να υπολογίζει τη θερµότητα που εκλύεται από την εξουδετέρωση 

δεδοµένων ποσοτήτων οξέος και βάσεως. 

7. να υπολογίζει από θερµιδοµετρικά δεδοµένα την ενθαλπία µιας αντίδρασης 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση και των δύο 

πειραµάτων είναι περίπου 10 min. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την 

επεξεργασία των µετρήσεων τον υπολογισµό της ενθαλπίας εξουδετέρωσης και 

αξιολόγηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος 

θα πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την ενθαλπία 

εξουδετέρωσης και το θερµιδόµετρο. Η εργαστηριακή άσκηση µπορεί να γίνει 

επίσης στο τέλος του κεφαλαίου. Το προτεινόµενο σενάριο δηµιουργήθηκε σε αυτό 

το πλαίσιο. Η διδασκαλία σε αυτή τη χρονική φάση εξυπηρετεί και τη διδασκαλία 

επαναληπτικών ασκήσεων. 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση.  

Το περιγραφόµενο σενάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τη 

διαδικασία υπολογισµού της ενθαλπίας εξουδετέρωσης, µέσα από πείραµα 

θερµιδοµέτρου. Οι µαθητές εκτελούν το πείραµα και συνεργάζονται στην 

καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του εικονικού πειράµατος, 

µπορεί να γίνει µε επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές παρακολουθούν και 

καταγράφουν τα δεδοµένα στο φύλλο εργασίας που τους έχει διανεµηθεί) ή µε 

εκτέλεση από τους ίδιους τους µαθητές (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 

εργαστηρίου πληροφορικής).  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  Το λογισµικό βρίσκεται στη διεύθυνση. 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

Η πρόσβαση στο λογισµικό είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει τη 

δυνατότητα   

α) να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ολόκληρα τα αρχεία µε 

τα applets σε συµπιεσµένη µορφή. Στη συνέχεια µπορεί να αποσυµπιέσει τα αρχεία 

και να τα χρησιµοποιήσει.  

β) Μπορεί να εκτελέσει τα πειράµατα on line. Στη συνέχεια µπορεί να εκτελέσει τα 

πειράµατα όποτε θέλει µε εργασία χωρίς σύνδεση ( work off line) µέσω του 

internet explorer .  

 

� Πρώτη  περίπτωση. Εκτέλεση από αρχείο. 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

 

Εµφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 
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Home Courses Resources Faculty 

Chemistry Experiments and Exercises 

David N. Blauch 

Some of the virtual chemistry experiments and exercises employ applets 

representing chemical equipment. These applets are available for use in creating 

new web pages. 

System Requirements 

Browsers must support Java 1.1 or higher in order to execute the applets 

employed in these pages. JavaScript support is also required. These pages and 

applets have been tested and found to run correctly under Netscape Navigator 

4.73 and Internet Explorer 5. 

Some pages employ VRML (Virtual Reality Modeling Language) to display "three-

dimensional" images of molecular structure and orbitals. A VRML viewer such as 

SGI Cosmo Player is required. These pages have been tested and found to display 

correctly under Netscape Communicator 4.73 with CosmoPlayer 2.1.1. Some 

pages function correctly under Internet Explorer 5.0 while other pages cause 

Internet Explorer 5.0 to crash. 

Some of the VRML files are relatively large (several hundred KB) and may take a 

few minutes to download if your internet connection is slow. 

Feedback on the performance of these pages with other browsers would be 

appreciated. EAI is required for modifications of the VRML image. If a browser 

does not support EAI, the VRML image may still appear, but the buttons will not 

be functional and use of the buttons may cause the browser to crash. 

Physlets 

Physlets (Physics Applets) are small flexible Java applets designed for science 

education. Data Connections is a component of Physlets that permits inter-applet 

exchange of data and is used in many of the chemistry applets listed below. For 

more information on Physlets and to obtain the archives and documentation, visit 
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the Physlet home page. A good introduction to Physlets technology is the Physlets 

book by Wolfgang Christian and Mario Belloni. 

Archives 

The Chemistry Applets, including the relevant Physlet jar files, are available in 

compressed archives that may be downloaded and deployed on local systems. To 

deploy an archive, designate a root directory for the Chemistry Applets and 

decompress the files into the root directory. (All archives should be extracted into 

the same Chemistry Applets root directory. Subdirectories will be created as 

needed for the individual topics.) 

ChemistryApplets.zip (13.6 MB) Contains entire set of Chemistry Applets, 

including the common files. 

Archives are available for subsets of the Chemistry Applets collection (e.g., 

calorimetry or atomic orbitals). Download and deploy both the archive for the 

individual topic and the common.zip (558 KB) archive, which contains files 

common to many different topics. 

Topics 

Atomic Structure 

Atomic Orbitals (VRML)  

Hybrid Orbitals (VRML)  

 

Chemical Analysis 

Elemental Analysis  

Spectrophotometry  

 

Chemical Bonding 

Hybrid Orbitals (VRML)  

Molecular Orbitals (VRML)  

 

Chemical Equilibria 

Chemical Equilibria  

 

Chemical Kinetics 

Chemical Kinetics  

 

Crystal Structure 

Closest-Packed 

Structures (VRML)  

Structure of Solids 

(VRML)  

Unit Cells (VRML)  

 

Gases 

Gas Laws  

Kinetic Molecular Theory  

 

Phase Changes 

Phase Changes  

 

Thermodynamics 

Calorimetry  
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Για να κατεβάσετε το λογισµικό πηγαίνετε στην παράγραφο Archives και 

κάντε κλικ στο σηµείο ChemistryApplets.zip. Το αρχείο είναι συµπιεσµένο 

έχει µέγεθος 13,6 ΜΒ και περιέχει λογισµικό για διάφορα θέµατα Χηµείας, τα 

οποία φαίνονται στην παράγραφο Topics. Αποθηκεύστε το αρχείο στον 

υπολογιστή σας.  Στη συνέχεια αποσυµπιέστε το αρχείο. Το λογισµικό που 

απαιτείται για το συγκεκριµένο πείραµα βρίσκεται στο αρχείο Calorimetry  και 

συγκεκριµένα στο επιµέρους αρχείο heat of  Neutralization. 

 

 

∆εύτερη  περίπτωση. Εκτέλεση από internet explorer 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html 

 

Πηγαίνετε στην παράγραφο Topics και κάντε κλικ στο «Thermodynamics 

Calorimetry. Στη συνέχεια, για να µπορέσετε να εκτελέσετε το πρώτο πείραµα, 

κάντε κλικ στο θέµα heat of  Neutralization.  
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΧΗΜΕΙΑ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ  Β΄ Τάξη ΕΛ. ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας 

……………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας εξουδετέρωσης. 

 

ΣΤΟΧΟΣ. Εξοικείωση των µαθητών µε την πειραµατική διαδικασία υπολογισµού 

της ενθαλπίας εξουδετέρωσης. 

 

Σύντοµη θεωρητική περιγραφή του πειράµατος. 

 

Αναµιγνύονται δεδοµένες ποσότητες διαλύµατος HCl 3Μ  και διαλύµατος ΝaOH 

1Μ. Με την ανάµειξη εκδηλώνεται η αντίδραση εξουδετέρωσης NaOH +HCl → NaCl 

+H2O ή ακριβέστερα  H3Ο
+ + OH- → 2H2O. Η αντίδραση εξουδετέρωσης είναι 

εξώθερµη. Το εκλυόµενο ποσό θερµότητας θερµαίνει το διάλυµα. Με θερµόµετρο 

µετρούµε την αύξηση της θερµοκρασίας ∆Θ. Οι µάζα του διαλύµατος, η 

θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου λ και η ειδική θερµότητα του διαλύµατος 

C, είναι γνωστές. Συνεπώς, από τη σχέση  Q =(m.C+λ)∆Θ µπορεί να υπολογισθεί 

το εκλυόµενο ποσό θερµότητας Q. 

Επειδή οι ποσότητες mol οξέος και βάσης που αντέδρασαν µπορούν να 

υπολογισθούν, αφού είναι γνωστός ο όγκος και η συγκέντρωση κάθε διαλύµατος,  

µπορείς στη συνέχεια να κάνεις αναγωγή του εκλυθέντος ποσού θερµότητας ανά 

mol οξέος/βάσης που αντέδρασαν. Το ποσό αυτό εκφράζει την ενθαλπία 

εξουδετέρωσης ∆Η. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

� Άνοιξε τον υπολογιστή. 

� Φόρτωσε το πρόγραµµα. 

� Προχώρησε στο part 1. 

� Στο θερµιδόµετρο, θερµοχωρητικότητας λ= 78,2 J oC-1 περιέχονται 

50.0 mL διαλύµατος NaOH 1.00 M. Το δοχείο που βρίσκεται πάνω 

από το θερµιδόµετρο περιέχει 20.0 mL διαλύµατος HCl  3 M. 
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Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά στον πίνακα καταγραφής δεδοµένων 

του φύλλου εργασίας. Πάτησε reset.  

� Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία του διαλύµατος που 

περιέχεται στο θερµιδόµετρο. Και τα δύο διαλύµατα έχουν στην 

αρχή την ίδια θερµοκρασία. 

� Σηµείωσε στον πίνακα καταγραφής θερµοκρασιών του φύλλου 

εργασίας την αρχική θερµοκρασία Θ0 που δείχνει το θερµόµετρο. 

� Πάτησε το start. Μετά από 2-3 sec  το πείραµα ξεκινά µε την 

ανάµειξη των διαλυµάτων.   

� Παρατήρησε την αύξηση της θερµοκρασίας που δείχνει το 

θερµόµετρο. Όταν σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία σηµείωσε στον 

πίνακα καταγραφής θερµοκρασιών του φύλλου εργασίας την τελική 

θερµοκρασία Θτ. 

� Προχώρησε στους υπολογισµούς µε βάση τις οδηγίες που 

περιέχονται στο φύλλο εργασίας. Θεώρησε ότι η πυκνότητα των 

διαλυµάτων είναι d=1g/mL 

 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 95 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Άνοιξε τον υπολογιστή. 

2. Φόρτωσε το πρόγραµµα. 

3. Προχώρησε στο part 2. 

4. Στο θερµιδόµετρο, θερµοχωρητικότητας λ= 78,2 J oC-1 περιέχεται διάλυµα 

NaOH 1.00 M.   

5. Το δοχείο που βρίσκεται πάνω από το θερµιδόµετρο περιέχει διαλύµατος 

HCl  3 M. 

6. Επίλεξε τον όγκο του διαλύµατος NaOH Vβ. Σηµείωσε τον όγκο στο φύλλο 

υπολογισµού. Η επιλογή του όγκου γίνεται στο παράθυρο επιλογής που 

βρίσκεται πάνω από το start. Ο όγκος του διαλύµατος της βάσης µπορεί να 

κυµαίνεται µεταξύ 40 και 190 ml. 

7. Επίλεξε τον όγκο του διαλύµατος HCl Vοξ. Σηµείωσε τον όγκο στο φύλλο 

υπολογισµού. Η επιλογή του όγκου γίνεται στο παράθυρο επιλογής που 

βρίσκεται πάνω από το παράθυρο επιλογής όγκου διαλύµατος βάσης. Ο 

όγκος του διαλύµατος του οξέος µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 10 και 60 ml. 

8. Πάτησε reset.  

9. Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία του διαλύµατος που περιέχεται στο 

θερµιδόµετρο. Και τα δύο διαλύµατα έχουν στην αρχή την ίδια 

θερµοκρασία. 

10. Σηµείωσε στο φύλλο εργασίας την αρχική θερµοκρασία Θ0 που δείχνει το 

θερµόµετρο. 

11. Πάτησε το start. Μετά από 2-3 sec  το πείραµα ξεκινά µε την ανάµειξη των 

διαλυµάτων.   

12. Παρατήρησε την αύξηση της θερµοκρασίας που δείχνει το θερµόµετρο. 

Όταν σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία σηµείωσε στο φύλλο εργασίας την 

τελική θερµοκρασία Θτ. 

13. Προχώρησε στους υπολογισµούς. µε βάση τις οδηγίες του φύλλου 

εργασίας. Θεώρησε ότι η πυκνότητα των διαλυµάτων είναι d=1g/mL 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας 
…………………………………………………………………….. 
    

 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας εξουδετέρωσης. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

 

ΣΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΟΞΕΟΣ Cοξ 

 

 

ΟΓΚΟΣ ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 

Cβ 

 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

d (g/ml) 

1 

Ειδική θερµότητα διαλύµατος 
C 

 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου 

λ 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

Θ0 Θτ ∆Θ= Θτ- Θ0 

 

 

  

 

3. Υπολογισµός του ποσού θερµότητας που εκλύθηκε από την 

αντίδραση.  

♦ Απαιτείται αρχικά ο υπολογισµός της µάζας του διαλύµατος 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(ml) 

V= Vοξ+ Vβ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(g) 

M= d . V 

 

 

 

    

 

♦ Από τη σχέση Q =(m.C+λ)∆Θ υπολόγισε το ποσό θερµότητας 

που εκλύθηκε 

 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

m (g) 

 

Ειδική 

θερµότητα 

διαλύµατος 

C 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου λ 

∆Θ Q 

=(m.C+λ)∆Θ 

J 

 

 

    

 

  

4. Υπολόγισε την ενθαλπία εξουδετέρωσης ∆Η από τη σχέση.  ∆Η=Q/n  

♦ Για τον υπολογισµό απαιτείται να γνωρίζεις τα mol οξέος και 

βάσης που αντέδρασαν. 

 

Mol HCl=Cοξ.Vοξ 

 

Mol NaOH=Cβ.Vβ 

 

Mol που αντέδρασαν 

n 
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♦ ∆Η=Q/n=                             J/mol 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2. 

 

 

i. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

 

ΣΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΟΞΕΟΣ Cοξ 

 

 

ΟΓΚΟΣ ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 

Cβ 

 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

d (g/ml) 

1 

Ειδική θερµότητα διαλύµατος 
C 

 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου 

λ 

 

 

 

 

ii. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

Θ0 Θτ ∆Θ= Θτ- Θ0 

 

 

  

 

iii. Υπολόγισε το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε από την 

αντίδραση. Απαιτείται αρχικά ο υπολογισµός της µάζας 

του διαλύµατος. 
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ΟΓΚΟΣ 

ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(ml) 

V= Vοξ+ Vβ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(g) 

M= d . V 

 

 

 

 

    

 

 

 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

m (g) 

 

Ειδική 

θερµότητα 

διαλύµατος 

C 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου  λ 

∆Θ Q 

=(m.C+λ)∆Θ 

J 

 

 

 

    

 

 

 

iv. Υπολόγισε την ενθαλπία εξουδετέρωσης ∆Η.   

♦ Για τον υπολογισµό απαιτείται να γνωρίζεις τα mol οξέος και 

βάσης που αντέδρασαν. 

 

Mol HCl=Cοξ.Vοξ 

 

Mol NaOH=Cβ.Vβ 

 

Mol που 

αντέδρασαν 

n 

 

 

 

  

 

♦ ∆Η=Q/n=                                        J/mol 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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Στις ερωτήσεις που ακολουθούν σηµείωσε την ορθή απάντηση. 
 

� Η αντίδραση εξουδετέρωσης είναι α) ενδόθερµη β) εξώθερµη. 

� Για την ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχύει: α) ∆Ηn=0 β)∆Ηn>0 

γ)∆Ηn<0 

� Από την αντίδραση εξουδετέρωσης 0,5 mol ισχυρού οξέος µε 
περίσσεια ισχυρής βάσης εκλύθηκαν 8 kcal. Η ενθαλπία 
εξουδετέρωσης είναι α) 8 kcal/mol β) 16 kcal/mol γ) - 8 kcal/mol δ) 
-16 kcal/mol 

 
 

Σχετικές Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

(Γενικά προβλήµατα **37, σελίδα 72 σχολικού βιβλίου) 

 

 

Σε 4 L διαλύµατος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,2 Μ, προσθέτουµε 2L διαλύµατος NaOH 

0,25 Μ και ελευθερώνεται ενέργεια ίση µε 25,4 kJ. Ποια είναι η ∆Ηn της 

αντίδρασης 

ΗΑ +NaOH � NaA +H2O 

Γιατί η τιµή αυτή διαφέρει από τη ∆Ηn εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή 

βάση; 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

(Γενικά προβλήµατα **39, σελίδα 72 σχολικού βιβλίου) 

 

Η ενθαλπία εξουδετέρωσης ενός ισχυρού οξέος π.χ. ΗBr, µε ισχυρή βάση, π.χ. 

NaOH, είναι ουσιαστικά η ενθαλπία της αντίδρασης:  

Η+ + ΟΗ- � Η2Ο 

και γι’ αυτό θεωρείται σταθερή και ίση µε –13,5 kcal. Αναµιγνύουµε 0,2 L 

διαλύµατος ΗBr 0,2 Μ µε 0,2 L διαλύµατος NaOH 0,3 Μ σε θερµιδόµετρο 

αµελητέας θερµοχωρητικότητας. Αν τα αρχικά διαλύµατα είχαν θερµοκρασία 

θ1=18ο C, ποια είναι η θερµοκρασία του τελικού διαλύµατος; 

∆ίδεται ότι η πυκνότητα όλων των διαλυµάτων είναι είναι ρ=1g/mLκαι ότι η ειδική 

θερµοχωρητικότητα του τελικού διαλύµατος είναι c=1cal/oC.g 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 
    

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας εξουδετέρωσης. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. 

 

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

20 

 

 

ΣΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΟΞΕΟΣ Cοξ 

 

3Μ 

ΟΓΚΟΣ ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

50 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 

Cβ 

1Μ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

d (g/ml) 

d=1g/ml 

Ειδική θερµότητα διαλύµατος 
C 

C= 4.184 J oC-1 g-1 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου 

λ 

λ= 78,2 J oC-1  
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

Θ0 Θτ ∆Θ= Θτ- Θ0 

24,4 29,9 7,5 

 

7. Υπολογισµός του ποσού θερµότητας που εκλύθηκε από την 

αντίδραση.  

♦ Απαιτείται αρχικά ο υπολογισµός της µάζας του διαλύµατος 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(ml) 

V= Vοξ+ Vβ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(g) 

M= d . V 

 

20 50 70 d=1g/ml 70 

 

♦ Από τη σχέση Q =(m.C+λ)∆Θ υπολόγισε το ποσό θερµότητας 

που εκλύθηκε 

 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 m (g) 

 

Ειδική 

θερµότητα 

διαλύµατος 
C 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου 

λ 

∆Θ Q 

=(m.C+λ)∆Θ 

J 

70 C= 4.184 J 

oC-1 g-1 

λ= 78,2 J oC-1  7,5 2783,1 

 

  

8. Υπολόγισε την ενθαλπία εξουδετέρωσης ∆Η από τη σχέση.  ∆Η=Q/n  

♦ Για τον υπολογισµό απαιτείται να γνωρίζεις τα mol οξέος και 

βάσης που αντέδρασαν. 

 

 

Mol HCl=Cοξ.Vοξ 

 

Mol NaOH=Cβ.Vβ 

 

Mol που 

αντέδρασαν 

n 
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Mol HCl =3.0,02=0,06 Mol 

NaOH=1.0,05=0,05 

0,05 

 

∆Η=Q/n=-2783,1/0,05=-55662 J/mol 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2. 

 

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

40 

ΣΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΟΞΕΟΣ Cοξ 

 

3Μ 

ΟΓΚΟΣ ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

160 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ 

Cβ 

1Μ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

d (g/ml) 

d=1g/ml 

Ειδική θερµότητα διαλύµατος 
C 

C= 4.184 J oC-1 g-1 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου 

λ 

λ= 78,2 J oC-1  

 

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ  

 

Θ0 Θτ ∆Θ 

21,4 29 7,6 

 

2. Υπολόγισε το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε από την αντίδραση. 

Απαιτείται αρχικά ο υπολογισµός της µάζας του διαλύµατος. 
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ΟΓΚΟΣ 

ΟΞΕΟΣ 

Vοξ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

Vβ (ml) 

 

ΟΓΚΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(ml) 

V= Vοξ+ Vβ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

(g) 

M= d . V 

 

40 

 

160 200 d=1g/ml 200 

 

 

ΜΑΖΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

m (g) 

 

Ειδική 
θερµότητα 
διαλύµατος 
C 

Θερµοχωρητικότητα 

θερµιδοµέτρου 

λ 

∆Θ Q 

=(m.C+λ)∆Θ 

J 

200 C= 4.184 J 

oC-1 g-1 

λ= 78,2 J oC-1  7,6 6954 

 

3. Υπολόγισε την ενθαλπία εξουδετέρωσης ∆Η.   

♦ Για τον υπολογισµό απαιτείται να γνωρίζεις τα mol οξέος και 

βάσης που αντέδρασαν. 

 

Mol HCl=Cοξ.Vοξ 

 

Mol NaOH=Cβ.Vβ 

 

Mol που 

αντέδρασαν 

n 

Mol HCl 

=3.0,04=0,12 

Mol 

NaOH=1.0,16=0,16 

0,12 

 

♦ ∆Η=Q/n=6954/0,12=57950 J/mol 

♦ ∆Η=-57950 J/mol 
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Ενθαλπία διάλυσης  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΕΝΘΑΛΠΙΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό από το διαδίκτυο στη 

διεύθυνση  

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η εκτέλεση ενός πειράµατος 

θερµιδοµετρίας σε εικονικό εργαστήριο. Το περιγραφόµενο πείραµα µπορεί 

να γίνει και σε πραγµατικό εργαστήριο. Η χρήση του λογισµικού επιταχύνει 

τη διαδικασία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών 

/τριών 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας: 

1. να υπολογίζει τη θερµότητα που εκλύεται ή απορροφάται από τη 

διάλυση δεδοµένης ποσότητας κάποιας ουσίας. 

2. να υπολογίζει από θερµιδοµετρικά δεδοµένα την ενθαλπία διάλυσης. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του πειράµατος 

είναι περίπου 5 min. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την επεξεργασία των 

µετρήσεων τον υπολογισµό της ενθαλπίας εξουδετέρωσης και αξιολόγηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου 

θέµατος θα πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί όλα τα θέµατα που αφορούν 

την ενθαλπία διάλυσης και το θερµιδόµετρο. Η εργαστηριακή άσκηση µπορεί 

να γίνει επίσης στο τέλος του κεφαλαίου. Το προτεινόµενο σενάριο 

δηµιουργήθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Η διδασκαλία σε αυτή τη χρονική φάση 

εξυπηρετεί και τη διδασκαλία επαναληπτικών ασκήσεων. 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση.  

Το περιγραφόµενο σενάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τη 

διαδικασία υπολογισµού της ενθαλπίας διάλυσης, µέσα από πείραµα 

θερµιδοµέτρου. Οι µαθητές εκτελούν το πείραµα και συνεργάζονται στην 

καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του εικονικού 

πειράµατος, µπορεί να γίνει µε επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές 

παρακολουθούν και καταγράφουν τα δεδοµένα στο φύλλο εργασίας που τους 

έχει διανεµηθεί) ή µε εκτέλεση από τους ίδιους τους µαθητές (εφόσον 

υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής).  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το λογισµικό βρίσκεται στη διεύθυνση. 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

Η πρόσβαση στο λογισµικό είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει τη 

δυνατότητα   

α) να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ολόκληρα τα αρχεία µε 

τα applets σε συµπιεσµένη µορφή. Στη συνέχεια µπορεί να αποσυµπιέσει τα αρχεία 

και να τα χρησιµοποιήσει.  

β) Μπορεί να εκτελέσει τα πειράµατα on line. Στη συνέχεια µπορεί να εκτελέσει τα 

πειράµατα όποτε θέλει µε εργασία χωρίς σύνδεση ( work off line) µέσω του 

internet explorer .  

5. Πρώτη  περίπτωση. Εκτέλεση από αρχείο. 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html.  

 

Εµφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 

 

Home Courses Resources Faculty 

 

Chemistry Experiments and Exercises 

David N. Blauch 

Some of the virtual chemistry experiments and exercises employ applets 

representing chemical equipment. These applets are available for use in creating 

new web pages. 

System Requirements 

Browsers must support Java 1.1 or higher in order to execute the applets 

employed in these pages. JavaScript support is also required. These pages and 

applets have been tested and found to run correctly under Netscape Navigator 

4.73 and Internet Explorer 5. 
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Some pages employ VRML (Virtual Reality Modeling Language) to display 

"three-dimensional" images of molecular structure and orbitals. A VRML 

viewer such as SGI Cosmo Player is required.  

These pages have been tested and found to display correctly under 

Netscape Communicator 4.73 with CosmoPlayer 2.1.1. Some pages function 

correctly under Internet Explorer 5.0 while other pages cause Internet 

Explorer 5.0 to crash. 

Some of the VRML files are relatively large (several hundred KB) and may 

take a few minutes to download if your internet connection is slow. 

Feedback on the performance of these pages with other browsers would be 

appreciated. EAI is required for modifications of the VRML image. If a 

browser does not support EAI, the VRML image may still appear, but the 

buttons will not be functional and use of the buttons may cause the browser 

to crash. 

Physlets 

Physlets (Physics Applets) are small flexible Java applets designed for 

science education. Data Connections is a component of Physlets that permits 

inter-applet exchange of data and is used in many of the chemistry applets 

listed below. For more information on Physlets and to obtain the archives 

and documentation, visit the Physlet home page. A good introduction to 

Physlets technology is the Physlets book by Wolfgang Christian and Mario 

Belloni. 

Archives 

The Chemistry Applets, including the relevant Physlet jar files, are available 

in compressed archives that may be downloaded and deployed on local 

systems. To deploy an archive, designate a root directory for the Chemistry 

Applets and decompress the files into the root directory. (All archives should 

be extracted into the same Chemistry Applets root directory. Subdirectories 

will be created as needed for the individual topics.) 

ChemistryApplets.zip (13.6 MB) Contains entire set of Chemistry Applets, 

including the common files. 

Archives are available for subsets of the Chemistry Applets collection (e.g., 

calorimetry or atomic orbitals). Download and deploy both the archive for 

the individual topic and the common.zip (558 KB) archive, which contains 

files common to many different topics. 

Topics 
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Atomic Structure 

Atomic Orbitals (VRML) 

Hybrid Orbitals (VRML) 

 

Chemical Analysis 

Elemental Analysis 

Spectrophotometry 

 

Chemical Bonding 

Hybrid Orbitals (VRML) 

Molecular Orbitals 

(VRML) 

 

Chemical Equilibria 

Chemical Equilibria 

 

Chemical Kinetics 

Chemical Kinetics 

 

Crystal Structure 

Closest-Packed Structures 

(VRML) 

Structure of Solids (VRML) 

Unit Cells (VRML) 

 

Gases 

Gas Laws 

Kinetic Molecular 

Theory 

 

Phase Changes 

Phase Changes 

 

Thermodynamics 

Calorimetry 

 

 

Για να κατεβάσετε το λογισµικό πηγαίνετε στην παράγραφο Archives και κάντε 

κλικ στο σηµείο ChemistryApplets.zip. Το αρχείο είναι συµπιεσµένο έχει µέγεθος 

13,6 ΜΒ και περιέχει λογισµικό για διάφορα θέµατα Χηµείας, τα οποία φαίνονται 

στην παράγραφο Topics. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.  Στη 

συνέχεια αποσυµπιέστε το αρχείο. Το λογισµικό που απαιτείται για το 

συγκεκριµένο πείραµα βρίσκεται στο αρχείο Calorimetry  και συγκεκριµένα στο 

επιµέρους αρχείο heat of solution of ammonium nitrate. 

∆εύτερη  περίπτωση. Εκτέλεση από internet explorer 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html. 

 Πηγαίνετε στην παράγραφο Topics και κάντε κλικ στο «Thermodynamics 

Calorimetry. Στη συνέχεια, για να µπορέσετε να εκτελέσετε το  πείραµα, κάντε 

κλικ στο θέµα heat of solution of ammonium nitrate. 

Σηµείωση. Υπάρχει περίπτωση ο υπολογιστής, ανάλογα µε τα προγράµµατα 

προστασίας που έχει, να θεωρήσει κάποια αρχεία ύποπτα και να µη τα ανοίγει µε 

αποτέλεσµα το πρόγραµµα να µην τρέχει. Στην περίπτωση αυτή, στην µπάρα 

εµφανίζεται η επισήµανση « Για την καλύτερη προστασία της ασφάλειάς σας ο 

Internet explorer έχει περιορίσει την προβολή ενεργού περιεχοµένου που θα 

µπορούσε να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Από αυτό το αρχείο κάντε κλικ 

εδώ για επιλογή».  
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Στη συνέχεια κάντε κλικ και στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε 

«επιτρέπεται αποκλεισµένο περιεχόµενο» και στο παράθυρο επιβεβαίωσης 

που ανοίγει επιλέξτε «Ναι».  

Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράµµατος. 

 
ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΕΝΘΑΛΠΙΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ  

Ονοµατεπώνυµο 
µαθητή/µαθήτριας………………………………………………………………………... 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας διάλυσης νιτρικού αµµωνίου. 

ΣΤΟΧΟΣ. Εξοικείωση των µαθητών µε την πειραµατική διαδικασία 

υπολογισµού της ενθαλπίας διάλυσης. 

 

Σύντοµη θεωρητική περιγραφή του πειράµατος. 

Σε ένα θερµιδόµετρο περιέχεται αµπούλα µε δεδοµένη ποσότητα νιτρικού 

αµµωνίου. Η αµπούλα περιβάλλεται από ποσότητα νερού. Σπάζοντας την 

αµπούλα το νιτρικό αµµώνιο διαλύεται στο νερό. Η διάλυση συνεπάγεται 

απορρόφηση θερµότητας που προκαλεί ελάττωση της θερµοκρασίας του 

νερού. Με θερµόµετρο µετρούµε την ελάττωση της θερµοκρασίας ∆Θ. Η 

θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου C, όπως και η ειδική 

θερµοχωρητικότητα του νερού είναι γνωστές οπότε υπολογίζεται το 

απαιτούµενο για τη ψύξη ποσό θερµότητας από τη σχέση Q =(m.c+C).∆Θ . 

Το ποσό θερµότητας αυτό αναγόµενο ανά mol νιτρικού αµµωνίου εκφράζει 

την ενθαλπία διάλυσης ∆Ηs. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

1. Ανοίξτε τον υπολογιστή. 

2. Φόρτωστε το πρόγραµµα. 

3. Προχωρήστε στο part 1. 

4. Στο θερµιδόµετρο, θερµοχωρητικότητας C= 4.319 kJ oC-1 υπάρχει µία 

αµπούλα που περιέχει 5 g  νιτρικού αµµωνίου και 60 g νερού. 

Σηµειώστε τα δεδοµένα αυτά στον πίνακα καταγραφής δεδοµένων του 

φύλλου εργασίας. Πατήστε reset.  
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5. Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία του νερού που περιέχεται στο 

θερµιδόµετρο. Σηµειώστε στο φύλλο εργασίας  την αρχική 

θερµοκρασία Θ0 που δείχνει το θερµόµετρο.   

6. Πατήστε το start. Το πείραµα ξεκινά µε την θραύση της αµπούλας και 

τη διάλυση του νιτρικού αµµωνίου.   

7. Παρατηρήστε την ελάττωση της θερµοκρασίας που δείχνει το 

θερµόµετρο. Όταν σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία σηµειώστε στο 

φύλλο εργασίας  την τελική θερµοκρασία Θτ. 

8. Προχωρήστε  στους  υπολογισµούς  µε  βάση  τις οδηγίες που 

περιέχονται στο φύλλο εργασίας. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας 
……………………………………………………………………………………….. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑ. Υπολογισµός ενθαλπίας διάλυσης νιτρικού αµµωνίου. 
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

2.  

Ποσότητα νιτρικού αµµωνίου 

(ΝH4ΝΟ3)  g 

 

  Σχετική µοριακή µάζα Mr  

Ποσότητα νιτρικού αµµωνίου 

(ΝH4ΝΟ3)  mol 

Μάζα νερού  

Ειδική θερµοχωρητικότητα 

νερού c 

 

Θερµοχωρητικότητα δοχείου 

C 

 

Αρχική θερµοκρασία Θο  

Τελική θερµοκρασία Θτ  
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∆ιαφορά θερµοκρασίας ∆Θ  

 

3. Υπολογισµός του ποσού θερµότητας Qs που απορροφήθηκε για  τη 

µείωση της θερµοκρασίας που παρατηρήθηκε.  

Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τη σχέση Q =(mc+C).∆Θ  

Qs= 

4. Υπολογισµός της ενθαλπίας διάλυσης του νιτρικού αµµωνίου. 
Για να υπολογισθεί η ενθαλπία διάλυσης πρέπει να γίνει αναγωγή του ποσού 

θερµότητας Qs που απορροφήθηκε από τη διάλυση, ανά mol νιτρικού 

αµµωνίου.  

∆Ηs=Qs/n= 
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Ηλεκτρόλυση 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ηλεκτρόλυση  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό από το διαδίκτυο στη 

διεύθυνση 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownl

oad/index4.html που αποτελεί ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου της IOWA. µε 

δυνατότητα ελεύθερης απόκτησης λογισµικού µε εφαρµογές Χηµείας.  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η εκτέλεση ενός πειράµατος 

ηλεκτρόλυσης σε εικονικό εργαστήριο. Το περιγραφόµενο πείραµα µπορεί να γίνει 

και σε πραγµατικό εργαστήριο. Η χρήση του λογισµικού επιταχύνει τη διαδικασία 

και διευκολύνει τη µάθηση µέσα από αναπαράσταση του µικρόκοσµου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ: Ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας να µπορεί να : 

8. Κατανοεί το µηχανισµό της ηλεκτρόλυσης  

9. Εφαρµόζει τους νόµους της ηλεκτρόλυσης σε ποσοτικούς προσδιορισµούς 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του πειράµατος είναι 

περίπου 10 min. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την επεξεργασία των µετρήσεων, 

τους υπολογισµούς και αξιολόγηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος 

θα πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την 

οξειδοαναγωγή και την ηλεκτρόλυση.  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση.  

Το περιγραφόµενο σενάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε το 

φαινόµενο της ηλεκτρόλυσης, µέσα από εικονικό πείραµα. Οι µαθητές εκτελούν το 

πείραµα και συνεργάζονται στην καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του εικονικού πειράµατος, 

µπορεί να γίνει µε επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές παρακολουθούν και 
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καταγράφουν τα δεδοµένα στο φύλλο εργασίας που τους έχει διανεµηθεί) ή µε 

εκτέλεση από τους ίδιους τους µαθητές (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 

εργαστηρίου πληροφορικής).  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.   

Το λογισµικό βρίσκεται στη διεύθυνση. Λογισµικό από το διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownl

oad/index4.html που αποτελεί ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου της IOWA. µε 

δυνατότητα ελεύθερης απόκτησης λογισµικού µε εφαρµογές Χηµείας. 

Η πρόσβαση στο λογισµικό είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει τη 

δυνατότητα   

α) να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ολόκληρα τα αρχεία µε 

τα applets σε συµπιεσµένη µορφή. Στη συνέχεια µπορεί να αποσυµπιέσει τα αρχεία 

και να τα χρησιµοποιήσει.  

β) Μπορεί να εκτελέσει τα πειράµατα on line. Στη συνέχεια µπορεί να εκτελέσει τα 

πειράµατα όποτε θέλει µε εργασία χωρίς σύνδεση ( work off line) µέσω του 

internet explorer .  
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  Ηλεκτρόλυση 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας 
…………………………………………………………………….. 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Ηλεκτρόλυση διαλύµατος Cu(NO3)2 µε ηλεκτρόδια από Cu 

 

ΣΤΟΧΟΣ. Οι µαθητές µέσα από εργαστηριακή εφαρµογή του φαινοµένου 

της ηλεκτρόλυσης και τη χρήση εικονικού εργαστηρίου να µελετήσουν το 

φαινόµενο της ηλεκτρόλυσης. 

 

Σύντοµη θεωρητική περιγραφή του πειράµατος. 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

• Ανοίξτε τον υπολογιστή. 

• Φορτώστε το πρόγραµµα. (electrolysis10) 

• Στο παράθυρο που εµφανίζεται παρουσιάζεται επιλέξτε από το υποµενού 

metal το µέταλλο Χαλκός (Cu), και για τα δύο ηλεκτρόδια. 

• Στη συνέχεια από το υποµενού solutions (διαλύµατα) επιλέξτε Cu(NO3)2 και 

ακολούθως κλείστε το υποµενού. 

• Παρατήρησε την κίνηση των ιόντων Cu2+  και σηµείωσε στο φύλλο 

εργασίας την παρατήρησή σου. 

• Επιλέξτε τις συνθήκες τάσης και έντασης  ρεύµατος για την ηλεκτρόλυση. 

Επιλέξτε τάση V=0,5 V και ένταση I=1A 

• Επιλέξτε την αρχική µάζα των ηλεκτροδίων. 

• Επιλέξτε το χρόνο που θα διαρκέσει η ηλεκτρόλυση. Επιλέξτε χρόνο t=10 

min. 

• Ξεκινήστε την ηλεκτρόλυση πατώντας το κουµπί του εικονικού 

τροφοδοτικού κλείνοντας µε τον τρόπο αυτό το κύκλωµα. 

• Εντόπισε τα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου. Με ποιο πόλο του 

τροφοδοτικού είναι συνδεδεµένη η άνοδος και µε ποιο η κάθοδος. 
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• Παρατήρησε την κίνηση των ιόντων Cu2+  και σηµείωσε στο φύλλο 

εργασίας την παρατήρησή σου. 

• Παρατήρησε τα ιόντα Cu2+ του διαλύµατος και προσπάθησε να δεις αν 

µεταβάλλεται ο αριθµός τους και συνεπώς η συγκέντρωσή τους κατά τη διάρκεια 

της ηλεκτρόλυσης. Απάντησε στην ερώτηση 4 του φύλλου εργασίας. 

• Με το τέλος της ηλεκτρόλυσης καταγράψτε τη µάζα των η ηλεκτροδίων 

(ανόδου και καθόδου). 

. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας 
…………………………………………………………………….. 
    

ΠΕΙΡΑΜΑ. Ηλεκτρόλυση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Ένταση Ρεύµατος (Ι)  

Χρόνος (t)  

Αρχική µάζα καθόδου  

Αρχική µάζα ανόδου 

 

 

Τελική µάζα καθόδου  

Τελική µάζα ανόδου  

Μεταβολή µάζας 

καθόδου 

 

Μεταβολή µάζας 

ανόδου 

 

 

 

1. Πριν τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων 

Cu2+ είναι προσανατολισµένη ή τυχαία;…… ………… 

2. Το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον …….... πόλο λέγεται κάθοδος ενώ 

το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον  ……….. .πόλο λέγεται άνοδος. 

Στο συγκεκριµένο εικονικό πείραµα, όπως κοιτάµε δεξιά είναι το ηλεκτρόδιο 

της. ………..  και αριστερά το ηλεκτρόδιο της ……………..  
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3. Μετά τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων 

Cu2+ είναι προσανατολισµένη ή τυχαία; Αν όχι προς ποιο ηλεκτρόδιο 

κατευθύνονται τα ιόντα Cu2+ .  

                        

4. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης η συγκέντρωση των ιόντων Cu2+ στο 

διάλυµα αυξάνεται, µειώνεται ή µένει σταθερή; 

                           

5. Σύγκρινε τη µεταβολή µάζας στα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου. Τι 

παρατηρείς; 

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

………………………………………………………… 

 

6. Με βάση τις παρατηρήσεις σου από το εικονικό πείραµα, µπορείς να αναφέρεις 

δύο εφαρµογές που θα µπορούσε να έχει η ηλεκτρόλυση όπως αυτή του 

πειράµατος; 

 

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

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

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

 

7. Με βάση το χρόνο που διήρκεσε η ηλεκτρόλυση και την ένταση του 

ρεύµατος υπολόγισε θεωρητικά πόση αναµένεται να είναι η µεταβολή 

της µάζας των ηλεκτροδίων και σύγκρινε το αποτέλεσµα µε τα 

πειραµατικά δεδοµένα. Για τον υπολογισµό αυτό θεώρησε ως δεδοµένα 

α) ArCu=63,5, σταθερά Faraday F=96500 C 

 

Ι= …… A 

t= ……….min=600 s 

 

Υπολόγισε το φορτίο που πέρασε από το κύκλωµα 

Q= I.t =                                     

 

Όταν διέρχεται φορτίο 2. 96500 C εναποτίθεται µάζα Cu  m= 63,5 g 

Όταν διέρχεται φορτίο  Q= …… C  εναποτίθεται µάζα Cu   x 

 

Άρα x = 

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

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

…………………………………………………………………………………  

Πού αποδίδεις τη διαφορά µεταξύ της θεωρητικά αναµενόµενης και της 

τιµής που υπολογίσθηκε πειραµατικά. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Ηλεκτρόλυση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Ένταση Ρεύµατος (Ι) 1 A 

Χρόνος (t) 10 min= 600 s 

Αρχική µάζα καθόδου 10 g 

Αρχική µάζα ανόδου 

 

10g 

Τελική µάζα καθόδου 10,198 g 

Τελική µάζα ανόδου 9,802 g 

Μεταβολή µάζας 

καθόδου 

+0,198 γ 

Μεταβολή µάζας 

ανόδου 

-0,198 g 

 

 

1. Πριν τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων 

Cu2+ είναι προσανατολισµένη ή τυχαία;……Τυχαία………… 

2. Το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον …αρνητικό.. πόλο λέγεται 

κάθοδος ενώ το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον  θετικό .πόλο 

λέγεται άνοδος. Στο συγκεκριµένο εικονικό πείραµα, όπως κοιτάµε δεξιά είναι 

το ηλεκτρόδιο της. ανόδου  και αριστερά το ηλεκτρόδιο της καθόδου  

3. Μετά τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων 

Cu2+ είναι προσανατολισµένη ή τυχαία; Αν όχι προς ποιο ηλεκτρόδιο 

κατευθύνονται τα ιόντα Cu2+ .  
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Μετά τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των 

ιόντων Cu2+ είναι προσανατολισµένη και συγκεκριµένα τα ιόντα Cu2+ 

κινούνται προς το ηλεκτρόδιο της καθόδου όπου και εκφορτίζονται 

4. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης η συγκέντρωση των ιόντων Cu2+ στο 

διάλυµα αυξάνεται, µειώνεται ή µένει σταθερή; 

Μένει σταθερή 

 

5. Σύγκρινε τη µεταβολή µάζας στα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου. Τι 

παρατηρείς; 

Όση είναι η αύξηση της µάζας της καθόδου τόση είναι η µείωση της µάζας 

της ανόδου. 

 

6. Με βάση τις παρατηρήσεις σου από το εικονικό πείραµα, µπορείς να αναφέρεις 

δύο εφαρµογές που θα µπορούσε να έχει η ηλεκτρόλυση όπως αυτή του 

πειράµατος; 

 

a) Ηλεκτρολυτικός καθαρισµός β) επιµετάλλωση ενός αντικειµένου 

 

7. Με βάση το χρόνο που διήρκεσε η ηλεκτρόλυση και την ένταση του ρεύµατος 

υπολόγισε θεωρητικά πόση αναµένεται να είναι η µεταβολή της µάζας των 

ηλεκτροδίων και σύγκρινε το αποτέλεσµα µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Για τον 

υπολογισµό αυτό θεώρησε ως δεδοµένα α) ArCu=63,5, σταθερά Faraday 

F=96500 C 

Ι= 1 A 

t= 10 min=600 s 

Υπολόγισε το φορτίο που πέρασε από το κύκλωµα 

Q= I.t = 1A.600s=600 C 

Όταν διέρχεται φορτίο 2. 96500 C εναποτίθεται µάζα Cu  m= 63,5 g 

Όταν διέρχεται φορτίο  600 C  εναποτίθεται µάζα Cu   x 

Άρα  x = 63,5 g (600 C / 2. 96500 C)=0,1974 g  

Πού αποδίδεις τη διαφορά µεταξύ της θεωρητικά αναµενόµενης και της τιµής που 

υπολογίσθηκε πειραµατικά. 

Σε πειραµατικό σφάλµα και στρογγυλοποιήσεις στους υπολογισµούς 

 

 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 122 

Ηλεκτροχηµεία  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ 

ΤΑΞΗ : ΛΥΚΕΙΟ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ηλεκτροχηµεία 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ:  

• Γαλβανικά Στοιχεία  

• Ηλεκτρόλυση 

• Κελιά Καυσίµων 

• ∆ιάβρωση 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: «Λεύκιππος» Χηµεία Ενιαίου Λυκείου 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Οι µπαταρίες όλο και περισσότερο 

εισβάλλουν στη ζωή µας. Τα κινητά τηλέφωνα τις έχουν επιβάλλει στις 

καθηµερινές επικοινωνίες και ο φορτιστής, έχει γίνει ένα συνηθισµένο αξεσουάρ. 

Όµως, γνωρίζουµε πολύ λίγα από το θεωρητικό υπόβαθρο των µπαταριών. 

Μπαταρίες κινητών, µπαταρίες αυτοκινήτων, φακών, φωτογραφικών µηχανών, 

φορητών υπολογιστών, φακών, mp3, µπαταρίες φορητών ραδιοκασετόφωνων, 

ρολογιών και χίλιες δυο άλλες µπαταρίες, συνεισφέρουν στο να γίνεται η ζωή µας 

πιο ευχάριστη, ποιοτικά ανώτερη. Και αν η µπαταρία είναι από τον βηµατοδότη 

µας, τότε, στις µπαταρίες οφείλουµε όχι µόνο το ευ ζην αλλά και το ζην. 

Η ηλεκτροχηµεία, πέρα από τις µπαταρίες, ασχολείται και µε το µεγάλο θέµα 

καθηµερινού ενδιαφέροντος, την διάβρωση. Της αδιάκοπης διαδικασίας φθοράς, 

που διαλύει (µέσω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων) τα πάντα πλην του χρυσού και 

του λευκόχρυσου! Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Λεύκιππος» διαπραγµατεύεται τα 

θέµατα αυτά και αξίζει να αποτελούν ένα έναυσµα για να τα προσεγγίσουµε. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση σε ένα κλειστό εκπαιδευτικό 

λογισµικό το οποίο έχει µεγάλη συγγένεια µε ηλεκτρονικό βιβλίο. Οι δυνατότητες 

σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο µπορούν να αξιοποιηθούν και να διευρύνουν τις 

γνωστικές και παιδαγωγικές δυνατότητες του λογισµικού. Επειδή στη ροή του 

λογισµικού είναι ενιαία η παρουσίαση µε την αξιολόγηση, το παρόν φύλλο οδηγιών 

απευθύνεται τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο µαθητή/τρια. 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ηλεκτροχηµεία εκτός από 

το τεράστιο θεωρητικό και πρακτικό φυσικοχηµικό ενδιαφέρον µε την προσέγγιση 
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της οξείδωσης, της αναγωγής, και της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω των 

µπαταριών, αποτελεί πλέον και ένα θέµα καθηµερινής πρακτικής. Αν ξεχάσεις να 

φορτίσεις το κινητό σου, αν ξεµείνεις από µπαταρία, χάνεις και την επικοινωνία! 

Συνδέεται µε την φυσική, την τεχνολογία, τη µηχανολογία και την οικοδοµική. 

Λιγότερο γνωστή είναι η σύνδεση της ηλεκτροχηµείας και των διαδικασιών 

διάβρωσης, µε την αρχαιολογία, τις ανασκαφές και την συντήρηση έργων τέχνης. 

Η διάβρωση όχι µόνο οργανικών υλικών (χαρτί, ξύλο, δέρµα, ύφασµα) αλλά και η 

µικρότερης ταχύτητας διάβρωση των µετάλλων, αλλά και της πέτρας είναι πεδία 

εξαιρετικού πολιτισµικού, κοινωνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Η διατήρηση ή 

η µη διατήρηση πολιτισµών δεν ήταν µόνο αποτέλεσµα επιδροµών, αλλά και της 

αδιάλειπτης διαδικασίας διάβρωσης και κονιορτοποίησης των κατασκευών και των 

έργων των πολιτισµών αυτών.   

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η ηλεκτροχηµεία παρουσιάζεται µε 

εντυπωσιακό τρόπο στο σχολικό εργαστήριο όταν υπάρχει ο απαραίτητος 

εξοπλισµός. Η ηλεκτροχηµεία µε τις µπαταρίες και τις διάφορες τεχνολογικού 

ενδιαφέροντος εφαρµογές µπορεί να προσεγγισθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος της 

Τεχνολογίας. Η διάβρωση και η φθορά των µνηµείων του πολιτισµού, είναι ένα 

θέµα που αγγίζει την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισµό. 

Πριν αναφερθούµε στις δραστηριότητες ας αναφέρουµε τα κύρια εργαλεία του 

λογισµικού «Λεύκιππος» Χηµεία Ενιαίου Λυκείου. 

 

1.Αριθµοµηχανή 

Η αριθµοµηχανή χρησιµοποιείται για τους υπολογισµούς που απαιτούνται στις 

ασκήσεις κάθε κεφαλαίου. 

2.Βοήθεια 

Το µενού Βοήθεια  παρουσιάζει τα κεφάλαια µε την µορφή δέντρου.Κάνοντας κλικ 

στο εικονίδιο <Κεντρική Σελίδα> εµφανίζονται τα κεφάλαια που περιέχονται στο 

CD-ROM. Για κάθε ένα κεφάλαιο υπάρχουν οι υποενότητες τους.Στην οθόνη 

επίσης υπάρχει το κουµπί <Επιστροφή>  που γυρνάει το χρήστη στην αρχική 

σελίδα.Το κουµπί <Μπάρα Εργαλειών> θα αναλυθεί παρακάτω. 
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3.Γλωσσάρι 

Στο Γλωσσάρι υπάρχουν όλοι οι ορισµοί και οι τεχνικοί όροι που βρίσκονται µέσα 

στο CD.Το γλωσσάρι λειτουργεί ως εξής:Από τα δεξιά της οθόνης υπάρχει το 

αλφάβητο από όπου διαλέγουµε γράµµα (το αρχικό της λέξης µας).Για παράδειγµα 

αν ψάχνουµε την κοσµική ακτινοβολία επιλέγουµε το Π. Επιλέγοντας το γράµµα 

αριστερά εµφανίζονται οι λέξεις που βρέθηκαν.Επιλέγοντας την ζητούµενη από την 

λίστα εµφανίζεται στα δεξιά η περιγραφή του. 

Με το κουµπί <Επιστροφή> γυρνάµε στην αρχική σελίδα. 

 

4.Μπάρα Εργαλείων 

Η µπάρα εργαλείων περιλαµβάνει 9 εικονίδια που φαίνονται παρακάτω.Περνώντας 

µε τον κέρσορα πάνω από κάθε εικονίδιο  εµφανίζεται η  ιδιότητα του: 

 

 

Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά έχουµε στον παρακάτω πίνακα: 
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Σηµειωµατάριο 

 

Αριθµοµηχανή 

 
Γλωσσάρι 

 
Περιοδικός Πίνακας 

 

Βοήθεια 

 

Έξοδος από το πρόγραµµα 

 

Επιστροφή κεφαλαίου ή 

ενότητας 

 
Προηγούµενη Οθόνη 

 
Επόµενη Οθόνη 

 

6.Μαθητολογία και Links στο Internet 

Σε αυτή την επιλογή ο χρήστης εισάγεται σε  ηλεκτρονικές σελίδες οι οποίες 

περιέχουν περισσότερες πληροφορίες πάνω στα κεφάλαια που µελέτησε κατά 

την περιήγησή του στο CD. 

7.Πειράµατα 

Η οθόνη των πειραµάτων είναι όµοια µε εκείνη της Βοήθειας, µε την διαφορά 

ότι  τα links που γίνονται οδηγούν στα επιµέρους πειράµατα που 

πραγµατοποιούνται  στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

Η επιστροφή απο τα επιµέρους κεφάλαια πραγµατοποιείται µε το αριστερό 

βέλος του πλητρολογίου 

8.Περιοδικός Πίνακας 

Κατά την επιλογή αυτή εµφανίζεται σε full screen (σε ολόκληρη την οθόνη) ο 

Περιοδικός Πίνακας.Προκειµένου να επιστρέψουµε στην αρχική σελίδα µας 

αρκεί να κάνουµε αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο πάνω στην οθόνη.  
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9.Σηµειωµατάριο 

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή ανοίγει το Notepad (Σηµειωµατάριο) των 

Windows, όπου ο χρήστης µπορεί να γράψει τις απορίες, τις παρατηρήσεις  που 

έχει  πάνω στα κεφάλαια της Χηµείας που του παρουσιάστηκαν ή ό,τι άλλο 

θεωρήσει απαραίτητο πως πρέπει να γραφεί.   

 

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Γαλβανικά στοιχεία 

Ηλεκτροχηµική παραγωγή 

µετάλλων 

 

Μπαταρίες, συσσωρευτές 

 

Συστοιχία στοιχείων 

καυσίµου, το υδρογόνο ως 

καύσιµο 

∆ιάβρωση, διαβρωτική 

οξείδωση, γαλβανική 

οξείδωση 

Προσοµοίωση 

ηλεκτρόλυσης,  και 

επιµετάλλωσης 

 

Φόρτιση, εκφόρτιση 

συσσωρευτή 

 

Μηχανισµοί 

διάβρωσης σε µοριακό 

επίπεδο 
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Ηλεκτροχηµεία 

 

Γαλβανικά Στοιχεία 

Η κεντρική σελίδα της «Ηλεκτροχηµεία» αποτελείται από τέσσερις 

υποενότητες.  

Επιλέγοντας κάθε µία από αυτές µεταβαίνουµε στις αντίστοιχες οθόνες. 

 

Η παραπάνω οθόνη εφόσον το ποντίκι περάσει πάνω από τη φωτογραφία και 

επιλεχθεί εµφανίζεται µήνυµα  

 

Το πείραµα αυτό εκτελείται µε θαυµάσιο τρόπο στο σχολικό 

εργαστήριο και µε ελάχιστο εξοπλισµό. Εδώ θέλει λίγο προσοχή 

στους χειρισµούς που µας κατευθύνει το πρόγραµµα. Παίρνουµε τη 

ράβδο και τη τοποθετούµε µέσα στο δοχείο µόνο από το στόµιο. Η 

ερµηνεία του πειράµατος αυτού είναι σηµαντικότερη από την παρουσίασή του 

το οποίο άλλωστε γίνεται εύκολα στο εργαστήριο. 

Στο επόµενο πείραµα πηγαίνουµε µε το δεξί βέλος του µενού. 
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Περιµένουµε να τελειώσει η αφήγηση για να δούµε την επόµενη οθόνη ή 

προχωράµε µόνοι µας µε τα βελάκια του µενού. 

 

Το πείραµα αυτό είναι εύκολο να πραγµατοποιηθεί και στην πράξη αλλά τα υλικά 

(ένα ασηµένιο κουταλάκι!!) µάλλον δεν θα έχουν µεγάλο προσδόκιµο επιβίωσης 

για τα σχολικά δεδοµένα. 

Παίρνουµε το κουτάλι και το τοποθετούµε µέσα στο δοχείο (προσοχή!) µόνο από 

το στόµιο. 

Στο επόµενο πείραµα πηγαίνουµε µε το δεξί  βέλος του µενού. 
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Περιµένουµε να τελειώσει η αφήγηση για να  δούµε την επόµενη οθόνη ή 

προχωράµε µόνοι µας µε τα βελάκια του µενού. 

 

Στην παραπάνω οθόνη επιλέγοντας τη σειρά  ηλεκτροθετικότητας των 

µετάλλων  αυτή εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης. 
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Παίρνουµε το καρφί και το τοποθετούµε µέσα στο δοχείο µόνο από το στόµιο. 

 Στο επόµενο πείραµα πηγαίνουµε µε το δεξί βέλος του µενού. 

 

Περιµένουµε να τελειώσει η αφήγηση για να δούµε την επόµενη οθόνη ή 

προχωράµε µόνοι µας µε τα βελάκια του µενού. 
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Στην παραπάνω οθόνη παίρνουµε το αµπερόµετρο και το τοποθετούµε στις 

άκρες των ελασµάτων  που είναι τοποθετηµένα µέσα στα διαλύµατα. 

Περνώντας το ποντίκι πάνω από τα αντικείµενα  εµφανίζονται τα στοιχεία 

τους αυτό ισχύει για όλες τις επόµενες οθόνες. 

 

Αµέσως παρατηρούµε την ένδειξη του αµπερόµετρου  η ίδια διαδικασία 

ακολουθείται και µε το βολτόµετρο στην οποία πηγαίνουµε µε το δεξί βέλος του 

µενού. 

Στο επόµενο πείραµα πηγαίνουµε µε το δεξί  βέλος του µενού. 
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Στην παραπάνω οθόνη παίρνουµε το αµπερόµετρο και το τοποθετούµε στις 

άκρες των ελασµάτων που είναι τοποθετηµένα µέσα στα διαλύµατα. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια µε τις  παραπάνω οθόνες µόνο 

που οι ενδείξεις θα είναι   διαφορετικές χρησιµοποιώντας τη Γέφυρα Άλατος 

Με αντίστοιχους χειρισµούς ερευνούµε και τις υπόλοιπες οθόνες. 
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Ηλεκτρόλυση 

 

Στη παραπάνω οθόνη επιλέγουµε πρώτα τη κάθοδο... 

 

..και µετά παρατηρούµε πως συµπεριφέρονται τα σωµατίδια. 
 
Μετά για να δούµε την άνοδο επιλέγουµε το δεξί βέλος από το µενού. 
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Επιλέγουµε τώρα την άνοδο ... 

 

...και µετά παρατηρούµε πως συµπεριφέρονται τα σωµατίδια. 

Στοιχεία Καυσίµου 

Αυτή η ενότητα της «Ηλεκτροχηµείας» δεν έχει αλληλεπίδραση Προγράµµατος – 

Χρήστη αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

∆ιάβρωση 

Οι δυο τελευταίες ενότητες αν και δεν έχουν αλληλεπίδραση µε τον 

χρήστη, προσφέρονται ιδιαίτερα για γενικεύσεις, για ανάθεση συνθετικών 

εργασιών, δηµιουργίας project µε τους µαθητές και για αναζήτηση υλικού 

στο διαδίκτυο.Πολλές διευθύνσεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες αν 

και δεν απουσιάζουν τα έντονα στοιχεία διαφήµισης, τα οποία µπορεί να 

αποτελέσουν και ένα έναυσµα για προβληµατισµό και συζήτηση..  

http://www.batteries.gr/ 

http://www.e-germanos.gr/el/cust_questions09/ 
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http://www.rainbow.gr/apple/hardware/lithium_ion_batteries.html, 

http://www.sony.gr/view/ShowProductCategory.action?site=odw_el_GR&cat

egory=REC+Batteries+and+Chargers,  

http://www.nokia.com.gr/nokia/0,,72074,00.html, 

http://www.episkeves.civil.upatras.gr/selida%20diavrosis/diavrosis.htm, 

Και βέβαια µπορεί να συναντήσετε πληροφορίες έξω από τα καθιερωµένα 

όπως «Οι µπαταρίες της Βαγδάτης»: 

http://www.e-telescope.gr/gr/cat06/art06_030601.htm 
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Χηµική Αντίδραση  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ Παράγοντες 

που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ: Chemistry Set 2000.  Το σχολικό 

βιβλίο Χηµείας (έκδοση ΟΕ∆Β)  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ∆ΥΟ (2) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η έννοια της ταχύτητας 

χηµικής αντίδρασης δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητή από την καθηµερινή ζωή 

και στο σχολικό εργαστήριο απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισµός για την 

ανάδειξή της. Το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να συνδυάσει τις εµπειρίες 

της καθηµερινής ζωής, τη µελέτη χηµικών αντιδράσεων και την καλλιέργεια 

της κρίσης των µαθητών και να συνεισφέρει στην κατανόηση της έννοιας της 

ταχύτητας των χηµικών αντιδράσεων.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

� να ορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης 

� να αναφέρει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

ταχύτητα 

� να συσχετίζει τη συγκέντρωση, τη θερµοκρασία και τον βαθµό 

κατάτµησης στερεού µε την ταχύτητα αντίδρασης 

� να αποτυπώνει σε γραφήµατα τις παρατηρήσεις του από εικονικά 

πειράµατα 

� να πραγµατοποιεί στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η έννοια της ταχύτητας 

(πόσο «γρήγορα» πραγµατοποιείται µια διαδικασία, διαπερνά ολόκληρη τη 

ζωή µας (φυσικές αλλά και κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήµες). Ο 

υποκειµενισµός που διακρίνει την έννοια του «γρήγορα» αναδύεται κατά την 
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µελέτη της ταχύτητας των χηµικών αντιδράσεων. Στο λύκειο ο µαθητής 

εµβαθύνει την έννοια της ταχύτητας που πρωτοσυνάντησε στο Γυµνάσιο, 

καλλιεργεί την κριτική του 

 σκέψη και πραγµατοποιεί υπολογισµούς, σχεδιάζει γραφήµατα  και 

προβληµατίζεται µε βάση το υλικό εικονικών πειραµάτων. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η ταχύτητα είναι µια έννοια που 

µελετάται στο εργαστήριο µε άριστο τρόπο. Όµως η έλλειψη εργαστηριακού ή 

ψηφιακού υλικού θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αίθουσα διδασκαλίας όπου µε 

πειράµατα επίδειξης ή τελικά µόνο µε διάλεξη, ο εκπαιδευτικός θα προσεγγίσει 

αυτή την τόσο σηµαντική έννοια. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ∆ραστηριότητες και οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και βασίζονται στο Βιβλίο 

Καθηγητή ∆ραστηριότητες Χηµείας στο περιβάλλον Chemistry Set 2000  

∆ιδακτική ενότητα: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης  

∆ραστηριότητα 1  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Αλλαγή των υλικών και κάντε κλικ 

στο υποµενού Φυσικοχηµεία. Επιλέξτε την υποενότητα Ταχύτητα αντίδρασης.  

∆ιαβάστε το κείµενο και κάντε κλικ στους όρους: ενέργεια και κινητική θεωρία.  

Απαντήστε στις ερωτήσεις 1 και 2.  

Ερώτηση 1: Τι είναι ταχύτητα αντίδρασης; 

                                                                                             

Ερώτηση 2: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 

                                                                                             

Οι ερωτήσεις 1 και 2 θα απαντηθούν µε βάση όσα αναφέρονται στο σχολικό 

βιβλίο.  

 

∆ραστηριότητα 2  

Επιλέξτε το βίντεο Η επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα της αντίδρασης 

από τον κατάλογο των βίντεο.  

∆ιαβάστε προσεκτικά την περιγραφή και τις οδηγίες του εικονικού πειράµατος:  

Αντίδραση: 

Υδροχλωρικό οξύ + ανθρακικό ασβέστιο → Χλωριούχο ασβέστιο + διοξείδιο του 

άνθρακα + νερό  

Χηµική εξίσωση  2HCl (aq) + CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

Ιοντική µορφή  2H+ (aq) + CO3 
2-(s) → H2O (aq) + CO2 (g)  

Περιγραφή  
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Καθένας από τρεις δοκιµαστικούς σωλήνες περιέχει 20 ml αραιού διαλύµατος 

υδροχλωρίου. Η συγκέντρωση του οξέος στον αριστερό σωλήνα είναι 1 Μ, στο 

µεσαίο είναι 0,5 Μ και στο δεξιό 0,1 Μ σε HCl. Η ίδια ποσότητα κοµµατιών 

µαρµάρου (2g) 

 προστίθεται ταυτόχρονα και στους τρεις σωλήνες. Το αριστερό διάλυµα, µε 

τη µεγαλύτερη συγκέντρωση HCl, εκλύει αµέσως και έντονα αέριο, στο 

µεσαίο (0,5 Μ) παρατηρείται µια πιο ήπια αντίδραση και στον τρίτο σωλήνα, 

µε το πιο αραιό διάλυµα HCl, ο ρυθµός έκλυσης αερίου είναι ελάχιστος.   

Παρασκευή αντιδραστηρίων  

Τα διαλύµατα HCl παρασκευάζονται µε αραίωση διαλύµατος HCl 2M που 

υπάρχει συνήθως στα εργαστήρια.  

• Απαντήστε τις ερωτήσεις 3 και 4.  

Ερώτηση 3: Γράψτε την αντίδραση.  

2HCl (aq) + CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

Ερώτηση 4: Σηµειώστε τη µάζα του CaCO3 (s) και τις συγκεντρώσεις των 

διαλυµάτων HCl (aq) στους τρεις δοκιµαστικούς σωλήνες.  

  

• Κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση του βίντεο.  

Μόλις τελειώσει το εικονικό πείραµα, οι µαθητές συζητούν την επίδραση της 

συγκέντρωσης στην ταχύτητα της αντίδρασης. Ο ρυθµός έκλυσης του 

παραγόµενου αερίου CO2 (g) είναι εντονότερος στον πρώτο σωλήνα που 

περιέχει HCl 1Μ και ελάχιστος στο σωλήνα που περιέχει HCl 0,1Μ. Από την 

παρατήρηση αυτή καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι:  

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣ Η Σ .  

 

Συµπληρώστε τις ερωτήσεις 5, 6, 7 και 8.  

Ερώτηση 5: Πότε παρατηρείται εντονότερη έκλυση αερίου;  

                                                                                             

Ερώτηση 6: Πώς θα δείχνατε σε ένα γράφηµα [HCl]=f(t) τις παρατηρήσεις 

σας;  

                                                                                             

Ερώτηση 7: Με βάση τη θεωρία εξηγήστε τις παρατηρήσεις σας.  

                                                                                             

Ερώτηση 8: Υπολογίστε τη µάζα του εκλυόµενου αερίου σε κάθε περίπτωση.  

 

Υπολογισµοί:  
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1oς σωλήνας  

2 g CaCO3 

Mr CaCO3 (s) = 100 g/mol  

mol CaCO3 (s) = 0,02 mol 

mol HCl = C1 x V = 1 x 0,020 = 0,02 mol  

Στοιχειοµετρία: CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

Αρχικά  0,02 mol  0,02 mol  

Αντιδρούν/  

παράγονται  -0,01   -0,02   0,01  

Τελικά   0,01   0   0,01  

 

Άρα η µάζα του αέριου CO2 που παράχθηκε στον 1o σωλήνα είναι: Mr CO2 (g) = 

44 g/mol  Μάζα CO2 = n x Mr = 0,01 x 44 = 0,44 g  

2oς σωλήνας  

Mr CaCO3 (s) = 100 g/mol mol CaCO3 (s)   

mol CaCO3 (s) = 0,02 mol 

mol HCl = C2 x V = 0,5 x 0,020 = 0,01 mol  

Στοιχειοµετρία:  

CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

Αρχικά  0,02 mol  0,01 mol  

Αντιδρούν/  

παράγονται  -0,005   -0,01   0,005  

Τελικά   0,015          0   0,005  

 

Άρα η µάζα του αέριου CO2 που παράχθηκε στο 2o σωλήνα είναι: Mr CO2 (g) = 44 

g/mol  Μάζα CO2 = n x Mr = 0,005 x 44 = 0,22 g  

 

3oς σωλήνας  

Mr CaCO3 (s) = 100 g/mol mol CaCO3 (s)   

mol CaCO3 (s) = 0,02 mol 

mol HCl = C3 x V = 0,1 x 0,020 = 0,002 mol  

Στοιχειοµετρία: CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

Αρχικά  0,02 mol  0,002 mol  

Αντιδρούν/  

παράγονται  -0,001   -0,002  0,001  

Τελικά   0,019       0      0,001  
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Άρα η µάζα του αέριου CO2 που παράχθηκε στον 3o σωλήνα είναι: Mr CO2 (g) = 

44 g/mol  Μάζα CO2 = n x Mr = 0,001 x 44 = 0,044 g  

 

∆ραστηριότητα 3  

Επιλέξτε το βίντεο Η επίδραση της θερµοκρασίας στην ταχύτητα της 

αντίδρασης από τον κατάλογο των βίντεο..  

• ∆ιαβάστε προσεκτικά την περιγραφή και τις οδηγίες του εικονικού 

πειράµατος:  

• Συµπληρώστε την ερώτηση 9.  

Ερώτηση 9: Σηµειώστε τη µάζα του CaCO3 (s), τη συγκέντρωση του 

διαλύµατος HCl (aq) και τις θερµοκρασίες (κατά προσέγγιση) στους τρεις 

δοκιµαστικούς σωλήνες.  

  

• Κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση του βίντεο.  

Μόλις τελειώσει το εικονικό πείραµα, οι µαθητές συζητούν την επίδραση της 

θερµοκρασίας στην ταχύτητα της αντίδρασης. Στο θερµό δοκιµαστικό 

σωλήνα ο ρυθµός έκλυσης του αερίου CO2 ήταν µεγαλύτερος από εκείνο των 

άλλων, ενώ στο σωλήνα που έχει ψυχθεί έχουµε τον πιο µικρό ρυθµό 

έκλυσης CO2. Από αυτή την παρατήρηση καταλήγουµε ότι:  

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ .  

 

Συµπληρώστε τις ερωτήσεις 10, 11, 12 και 13.  

Ερώτηση 10: Πότε παρατηρείται εντονότερη έκλυση αερίου;  

 

Ερώτηση 11: Πώς θα δείχνατε σε ένα γράφηµα [HCl]=f(t) τις παρατηρήσεις 

σας;  

  

Ερώτηση 13: Υπολογίστε τη µάζα του εκλυόµενου αερίου σε κάθε περίπτωση.  

Αφού και στους τρεις σωλήνες περιέχονται οι ίδιες ποσότητες αντιδρώντων, 

θα παραχθούν και από τους τρεις οι ίδιες ποσότητες αέριου CO2.  

Υπολογισµοί:  

Ανάλογοι υπολογισµοί όπως προηγουµένως 

mol HCl = C x V = 1 x 0,020 = 0,02 mol  

Στοιχειοµετρία: CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

Αρχικά  0,02 mol  0,02 mol  

Αντιδρούν/  
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παράγονται  -0,01  -0,02   0,01  

Τελικά   0,01       0   0,01  

 

Άρα η µάζα του αέριου CO2 που παράχθηκε και στους τρεις σωλήνες είναι: Mr CO2 

(g) = 44 g/mol  Μάζα CO2 = n x Mr = 0,01 x 44 = 0,44 g  

 

∆ραστηριότητα 4  

Επιλέξτε το βίντεο Η επίδραση του µεγέθους των σωµατιδίων του αντιδραστηρίου 

στην ταχύτητα της αντίδρασης από τον κατάλογο των βίντεο.  

∆ιαβάστε προσεκτικά την περιγραφή και τις οδηγίες του εικονικού πειράµατος:  

Στο µεσαίο σωλήνα παρατηρείται µια πιο ήπια αντίδραση, ενώ στο δεξιό σωλήνα, 

µε το µεγάλο κοµµάτι µαρµάρου, εκλύεται ελάχιστο αέριο.  

. • Συµπληρώστε την ερώτηση 14.  

. • Κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση του βίντεο.  

Μόλις τελειώσει το εικονικό πείραµα, οι µαθητές συζητούν πώς είδαν την επίδραση 

του βαθµού κατάτµησης στερεού στην ταχύτητα της αντίδρασης. Στον πρώτο 

δοκιµαστικό σωλήνα, όπου το στερεό βρίσκεται µε τη µορφή µικρών κόκκων, ο 

ρυθµός έκλυσης του αερίου CO2 ήταν µεγαλύτερος από εκείνο των άλλων, ενώ 

στο σωλήνα που έχει µεγάλο κοµµάτι στερεού ο ρυθµός έκλυσης του CO2 ήταν ο 

πιο µικρός. Από αυτή την παρατήρηση καταλήγουµε ότι:  

H ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ .  

 

• Συµπληρώστε τις ερωτήσεις 15, 16, 17 και 18.  

Ερώτηση 16: Πώς θα δείχνατε σε ένα γράφηµα [HCl]=f(t) τις παρατηρήσεις σας;  

                                                    

Ερώτηση 17: Με βάση τη θεωρία εξηγήστε τις παρατηρήσεις σας.  

                                                    

Ερώτηση 18: Υπολογίστε τη µάζα του εκλυόµενου αερίου σε κάθε περίπτωση.  

 

Αφού και στους τρεις σωλήνες περιέχονται οι ίδιες ποσότητες αντιδρώντων, θα 

παραχθούν και στους τρεις οι ίδιες ποσότητες αέριου CO2                                                  

.  

Υπολογισµοί:  

Mr CaCO3 (s) = 100 g/mol mol CaCO3 (s)  =0 , 015mol  

mol HCl = C x V = 1 x 0,020 = 0,02 mol  

Στοιχειοµετρία: CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 142 

Αρχικά  0,015 mol  0,02 mol  

Αντιδρούν/ 

 παράγονται  -0,01   -0,02   0,01  

Τελικά   0,005    0   0,01  

 

Άρα η µάζα του αέριου CO2 που παράχθηκε και στους τρεις σωλήνες είναι: 

Mr CO2 (g) = 44 g/mol  Μάζα CO2 = n x Mr = 0,01 x 44 = 0,44 g  
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Χηµική Ισορροπία  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ: 

Γενικά  

ΤΑΞΗ : ΛΥΚΕΙΟ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Χηµική Ισορροπία» 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ: Χηµική Ισορροπία-Εισαγωγή, Αρχή Le Chatelier – 

Συντελεστές, Παραδείγµατα απ’ την καθηµερινή ζωή,  Μεθοδολογία ασκήσεων 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: «Λεύκιππος» Χηµεία Ενιαίου Λυκείου 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η έννοια της Χηµικής Ισορροπίας 

είναι µια θεµελιώδης αλλά δυσπρόσιτη έννοια της Χηµείας. Οι εφαρµογές της στη 

χηµική βιοµηχανία είναι καθοριστικές για το κόστος προϊόντων και την διαδικασία 

παραγωγής πολλών πρώτων υλών. Η αρχή του Le Chatelier, φαίνεται να 

εφαρµόζεται και στην καθηµερινότητα (αρχή της φυγής προ της βίας) αλλά οι 

ανθρωποµορφικές «αναλογίες» θέλουν προσοχή για την λεπτή έννοια της χηµικής 

ισορροπίας. Οι ποσοτικοί υπολογισµοί και η µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων 

που περιέχει το λογισµικό, καθιστούν την συνολική προσέγγιση ακριβέστερη και 

πιο αποτελεσµατική από µια ποιοτική προσέγγιση. Τα παραδείγµατα τέλος από την 

καθηµερινή ζωή, βοηθούν το µαθητή στην κατανόησης του  θέµατος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΑ∆ΕΣ 2-3 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση µε ένα κλειστό εκπαιδευτικό 

λογισµικό. Οι δυνατότητες σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο µπορούν να αξιοποιηθούν και 

να διευρύνουν τις γνωστικές και παιδαγωγικές δυνατότητες του λογισµικού. 

Επειδή στη ροή του λογισµικού είναι ενιαία η παρουσίαση µε την αξιολόγηση, το 

παρόν φύλλο οδηγιών απευθύνεται τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο 

µαθητή/τρια. 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η χηµική ισορροπία δεν είναι 

από τα θέµατα που προσφέρεται για εµπλοκή πολλών γνωστικών περιοχών, πλην 

των µαθηµατικών. Το µαθηµατικό υπόβαθρο των υπολογισµών απαιτεί προσοχή. Η 

µεθοδολογία που προτείνει το λογισµικό είναι καλό να αξιοποιηθεί από τους 

µαθητές. 
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Τα µηχανιστικά ανάλογα που προτείνονται απαιτούν προσοχή για να µην 

οδηγήσουν σε παρανοήσεις. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η Χηµική Ισορροπία είναι δύσκολο να 

παρουσιαστεί στο εργαστήριο και για αυτό το λόγο το εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει 

καλές λύσεις σε παρουσιάσεις προσοµοιώσεων πειραµάτων. Αλλά και το 

µαθηµατικοποιηµένο µέρος της ενότητας, υποστηρίζεται επαρκώς από το 

εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Εργαλεία του λογισµικού   

Εργαλεία του λογισµικού 

Πριν αναφερθούµε στις δραστηριότητες ας αναφέρουµε τα κύρια εργαλεία του 

λογισµικού «Λεύκιππος» Χηµεία Λυκείου. 

 

1.Αριθµοµηχανή 

2.Βοήθεια 

3.Γλωσσάρι 

4.Μπάρα Εργαλείων 

6.Μαθητολογία και Links στο Internet 

7.Πειράµατα 

8.Περιοδικός Πίνακας 

9.Σηµειωµατάριο 

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή ανοίγει το Notepad (Σηµειωµατάριο) των 

Windows, όπου ο χρήστης µπορεί να γράψει τις απορίες, τις παρατηρήσεις  που 

έχει  πάνω στα κεφάλαια της Χηµείας που του παρουσιάστηκαν ή ό,τι άλλο 

θεωρήσει απαραίτητο πως πρέπει να γραφεί.   
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ΧΗΜΙΚΗ  

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Σταθερά Χηµικής Ισορροπίας 

Αρχή Le Chatelier  

Παράγοντες που επηρεάζουν 

τη Χηµική ισορροπία 

Αµφίδροµες διεργασίες 

(Αναπνοή, εστεροποίηση, 

µεταβολή ισορροπίας του 

όζοντος, καταλυτική 

αναµόρφωση βενζίνης) 

Προσοµοίωση πειραµάτων 

Χηµικής Ισορροπίας 

Αναπαράσταση 

πειραµάτων που 

πραγµατοποιούνται 

δύσκολα στο σχολικό 

εργαστήριο. Μεταβολή 

παραµέτρων 

(συγκέντρωση, πίεση, 

θερµοκρασία) 

Προσοµοιώσεις 

αµφίδροµων διεργασιών 

Με αφορµή το Περιεχόµενο του λογισµικού από  το διαδίκτυο µπορείτε  να 

αναζητήσετε πληροφορίες για θέµατα Χηµικής Ισορροπίας ή για θέµατα που 

αναφέρονται στο λογισµικό όπως ο αριθµός οκτανίου της βενζίνης  

Ενδεικτικές διευθύνσεις από το ∆ίκτυο (αναζήτησηαριθµός οκτανίου)  

http://www.pi-

schools.gr/download/lessons/tee/mechanical/did_ili_2004_5.doc 

http://www.teiser.gr/engineering/perigramma.html 

http://www.et.teiath.gr/mathimata/penerg.html - 

http://www.mtee.net/Analylika/Chemical%20Technology/Year%20C/Theore

tical/TCT3-M4.doc 

http://www.naval.ntua.gr/graduate/odigos0203/511.htm - 95k 

http://www.offtopic.gr/showthread.php?t=585 - 57k  

http://72.14.205.104/search?q=cache:cyaCRCkVFG0J:el.wikipedia.org/ 

http://72.14.205.104/search?q=cache:D- 

www.robotpig.net/automotive/gas.php 

www.robotpig.net/automotive/gas.php 

www.autotriti.gr/autotriti/_MAGAZINE/PAGES_AUTOTRITI/simvoules/1.sima

nal.kays4.asp - 

www.revoil.gr/gr/proionta/ProBenzLPR.asp 
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Ακολουθούν οδηγίες από το λογισµικό για την προσέγγιση των διαδικασιών 

διερεύνησης της Χηµικής Ισορροπίας. 
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Χηµική Ισορροπία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κεντρική σελίδα της «Χηµικής Ισορροπίας» αποτελείται από τέσσερις 

υποενότητες.  

Επιλέγοντας κάθε µία από αυτές µεταβαίνουµε στις αντίστοιχες οθόνες. 

Στην οθόνη Εισαγωγής  µετακινούµε τη φιάλη στο πλέγµα του λύχνου, 

παρατηρούµε τη συµπεριφορά του αερίου και στη συνέχεια στον πάγο όπου 

πάλι παρατηρούµε τη συµπεριφορά του αερίου. 
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Στην παραπάνω οθόνη γίνεται η προτροπή για να καταχωρηθούν οι σωστές τιµές 

της χηµικής εξίσωσης της αντίδρασης  Kc στα σηµεία που φαίνονται στη παρακάτω 

οθόνη  

 

Ο τρόπος συµπλήρωσης γίνεται ως εξής:  Ανάβει το πρώτο πεδίο για να προτρέψει 

τη καταχώρηση, και αφού εισαχθούν οι πρώτοι χαρακτήρες όταν φτάσουµε στο 

πεδίο που προσδιορίζει τον εκθέτη καταχωρούµε ή  διαγράφουµε µε «Delete» 

σύµφωνα µε την κρίση µας τον  εκθέτη επίσης όταν φτάσουµε στο πεδίο που 

προσδιορίζει τον δείκτη καταχωρούµε ή διαγράφουµε µε «Delete», µε την  ίδια 

λογική έπεται η συνέχεια της καταχώρησης. 

Η καταχώρηση γίνεται προοδευτικά µε το πληκτρολόγιο και  γίνεται µόνο µε 

λατινικούς χαρακτήρες. 

 Με το “BACKSPACE” διαγράφονται τα αµέσως προηγούµενα  πεδία από όπου 

βρισκόµαστε 

Στις τρεις λανθασµένες προσπάθειες ακούγεται σήµα λάθους καθώς και στην 

επιτυχηµένη απάντηση ακούγονται  επευφηµίες. 
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Η σωστή απάντηση 

 

Στη παραπάνω οθόνη γίνεται η προτροπή για να καταχωρηθούν οι σωστές 

τιµές της χηµικής εξίσωσης της αντίδρασης  Kc στα σηµεία που φαίνονται 

στην παρακάτω οθόνη. 
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Ο τρόπος συµπλήρωσης γίνεται ως εξής:  Ανάβει το πρώτο πεδίο για να προτρέψει 

τη καταχώρηση,  και αφού εισαχθούν οι πρώτοι χαρακτήρες όταν φτάσουµε   στο 

πεδίο που προσδιορίζει τον εκθέτη καταχωρούµε ή διαγράφουµε µε «Delete» 

σύµφωνα µε την κρίση µας τον  εκθέτη επίσης όταν φτάσουµε στο πεδίο που 

προσδιορίζειτον δείκτη καταχωρούµε ή διαγράφουµε µε «Delete», µε την  ίδια 

λογική έπεται η συνέχεια της καταχώρησης. Η καταχώρηση γίνεται προοδευτικά µε 

το πληκτρολόγιο και γίνεται µόνο µε λατινικούς χαρακτήρες. Με το “BACKSPACE” 

διαγράφονται τα αµέσως προηγούµενα πεδία από όπου βρισκόµαστε 

Στις τρεις λανθασµένες προσπάθειες ακούγεται σήµα λάθους καθώς και στην 

επιτυχηµένη απάντηση ακούγονται  επευφηµίες. 

Επιλέγοντας το λήµµα «περιστρεφόµενο κλίβανο»  εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

 

η εικόνα του περιστρεφόµενου κλίβανου χάνετε αν το ποντίκι αποµακρυνθεί από 

τη φωτογραφία  

 

 

Η σωστή απάντηση 
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Στη παραπάνω οθόνη γίνεται η προτροπή για να καταχωρηθούν οι σωστές 

τιµές της χηµικής εξίσωσης της αντίδρασης  Kp στα σηµεία που φαίνονται στη 

παρακάτω οθόνη. 

 

Ο τρόπος συµπλήρωσης γίνεται ως εξής: Ανάβει το πρώτο πεδίο για να προτρέψει 

τη καταχώρηση, και αφού εισαχθούν οι πρώτοι χαρακτήρες όταν φτάσουµε στο 

πεδίο που προσδιορίζει τον εκθέτη καταχωρούµε ή διαγράφουµε µε «Delete» 

σύµφωνα µε την κρίση µας τον  εκθέτη επίσης όταν φτάσουµε στο πεδίο που 

προσδιορίζει τον δείκτη καταχωρούµε ή διαγράφουµε µε «Delete», µε την  ίδια 

λογική έπεται η συνέχεια της καταχώρησης. Η καταχώρηση γίνεται προοδευτικά µε 

το πληκτρολόγιο και γίνεται µόνο µε λατινικούς χαρακτήρες. Με το “BACKSPACE” 

διαγράφονται τα αµέσως προηγούµενα πεδία από όπου βρισκόµαστεΣτις τρεις 

λανθασµένες προσπάθειες ακούγεται σήµα λάθους καθώς και στην επιτυχηµένη 

απάντηση ακούγονται  επευφηµίες. 
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Η σωστή απάντηση 
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Αρχή Le Chatelier – Συντελεστές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω οθόνη κινώντας τους κέρσορες που βρίσκονται στις µπάρες 

και επιλέγοντας  την αντίστοιχη τροφοδοσία του αντιδραστήρα  (παραγωγής 

αµµωνίας) µεταβάλλετε η γραφική παράσταση και τα βέλη στο πάνω µέρος 

της οθόνης κινούνται δεξιά ή αριστερά  εφόσον ξεπεραστούν κάποιες τιµές. 
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Στη παραπάνω οθόνη επιλέγουµε το λήµµα αύξηση  ή  µείωση και µετά διαλέγουµε 

τη σωστή φορά που πρέπει   να έχει το βέλος. 

 

Κατόπιν εφόσον τοποθετήσουµε το ποντίκι πάνω από το βέλος αυτό γίνεται 

πορτοκαλί χρώµα. Τότε µπορούµε να το επιλέξουµε. 
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Η σωστή απάντηση 

Αντίστοιχα σωστή είναι η απάντηση αν επιλεγεί  η µείωση και το κάτω βέλος 

 

Στην παραπάνω οθόνη πρέπει να επιλεχθεί η σωστή φορά του βέλους 

 

Η σωστή απάντηση 

Η δεύτερη αντίδραση δεν έχει σωστή απάντηση 
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Στην παραπάνω οθόνη πρέπει να επιλεχθεί η σωστή φορά του βέλους 

 

Η σωστή απάντηση 
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Παραδείγµατα απο την καθηµερινή ζωή 

 

Η παραπάνω οθόνη περιλαµβάνει τρισδιάστατη  φωτογραφία εικονικής 

πραγµατικότητας για να ενεργοποιηθεί πρέπει να επιλεγεί η φωτογραφία µε 

το ποντίκι. Με το ποντίκι περιφέρεστε σε όλες τις κατευθύνσεις Για να 

πλησιάσετε (µεγεθύνετε) σε ένα σηµείο  πατάτε το πλήκτρο «Shift» και για 

να αποµακρυνθείτε   (σµικρύνετε) πατάτε το πλήκτρο «Control» 

 

Στην παραπάνω οθόνη κινώντας τον κέρσορα  της µπάρας και επιλέγοντας 

την   αντίστοιχη τροφοδοσία του αντιδραστήρα  µεταβάλλεται η γραφική 

παράσταση 
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Στην παραπάνω οθόνη κινώντας τους κέρσορες   που βρίσκονται στις µπάρες και 

επιλέγοντας   την αντίστοιχη τροφοδοσία του αντιδραστήρα  µεταβάλλετε η 

γραφική παράσταση 
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Μεθοδολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην προηγούµενη οθόνη εµφανίζεται η πρώτη οθόνη  της µεθοδολογίας 

στην οποία επιλέγουµε το κουµπί του  µενού για να δούµε τις αντιδράσεις τις 

οποίες θα επιλέξουµε  όπως φαίνετε στη παρακάτω οθόνη 
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Αν επιλέξουµε τη πρώτη αντίδραση τότε ... 

βλέπουµε τη πρώτη οθόνη της η οποία ανάλογα  µε τις επιλογές που θα κάνουµε 

στα αρχικά mol θα µας  οδηγήσει στα ανάλογα αποτελέσµατα από εκεί και   ύστερα 

µε τα βέλη του µενού προχωράµε και µε  «Επιστροφή κεφαλαίου ή ενότητας»    

 

επιστρέφουµε στο προηγούµενο κοµβικό σηµείο. 

 

Αν επιλέξουµε τη τρίτη αντίδραση τότε  βλέπουµε τη πρώτη οθόνη της η οποία θα 

µας  οδηγήσει σε τέσσερις διαφορετικούς δρόµους   αναλόγως µε τις επιλογές µας 

κινώντας τους κέρσορες  που βρίσκονται στις µπάρες από εκεί και  ύστερα µε τα 

βέλη του µενού προχωράµε και µε «Επιστροφή κεφαλαίου ή ενότητας»     

επιστρέφουµε στο προηγούµενο κοµβικό σηµείο. 
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Κάθε φορά που θα κάνουµε επιλογές και φτάνουµε στο τέλος της µεθόδου 

ένα αποτέλεσµα θα εµφανίζετε κάτω αριστερά στο πίνακα αποτελεσµάτων 

τότε θα πρέπει να κάνουµε την επόµενη επιλογή και αυτό θα γίνετε µέχρι να  

γεµίσουν και οι τέσσερις θέσεις του πίνακα. 

Για Πίεση 1 και Θερµοκρασία 800 έχουµε:   (Είναι η προεπιλεγµένη 

κατάσταση για αυτό δε χρειάζεται εφόσον µπείτε για πρώτη φορά  στην 

οθόνη να την επιλέξετε απλά θα πρέπει  να περιµένετε το χρόνο που έχει 

δοθεί στο  πρόγραµµα να περιµένει για τη περίπτωση  που ο χρήστης θέλει 

να κάνει άλλη επιλογή όταν περάσει αυτός ο χρόνος η προεπιλεγµένη   

κατάσταση ενεργοποιείται) 

 

 Για Πίεση 1 και Θερµοκρασία 1000 έχουµε: 

 

Για Πίεση 100 και Θερµοκρασία 800 έχουµε: 
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Για Πίεση 100 και Θερµοκρασία 1000 έχουµε: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




