
Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας 

 

Γνωστικό αντικείμενο: Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες  

Τάξη B΄ Γυμνασίου 

Διδακτική ενότητα Ενότητα 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

Απαιτούμενος χρόνος 20 λεπτά 

  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει:  

1. Να εξοικειωθείτε με την έννοια της διαλυτότητας των ουσιών στο νερό.  
2. Να εξασκηθείτε στην εύρεση της διαλυτότητας των ουσιών στο νερό.  

Αναλυτική περιγραφή 

Στην προσομοίωση "Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών" έχετε στη διάθεσή σας 
μια σειρά στερεών ευδιάλυτων ουσιών και νερό, ένα ποτήρι, έναν ηλεκτρονικό ζυγό και μια ράβδο. 
Για να βρείτε τη διαλυτότητα μιας ουσίας στο νερό προσθέστε στο ποτήρι 100 g. Στη συνέχεια ζυγίστε 
στην ύαλο μια ποσότητα ουσίας (π.χ. 5 g) και προσθέστε την στο νερό. Αναδέψτε μέχρι να 
πληροφορηθείτε από τον πίνακα αν η ποσότητα αυτή της ουσίας διαλύθηκε ή όχι.
Αν η ποσότητα διαλύθηκε, ζυγίστε και προσθέστε και άλλη ποσότητα ουσίας. Αναδέψτε και δείτε αν 
διαλύθηκε. 
Συνεχίστε τις προσθήκες μικρών ποσοτήτων (π.χ. 1 g) μέχρι να μη διαλύεται άλλη ποσότητα της ουσίας. 
Η διαλυτότητα της ουσίας είναι το μέγιστο βάρος της ουσίας που διαλύεται σε 100 g νερού.
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη 
φιάλη συλλογής αποβλήτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης. 

Δραστηριότητες  

Πείραμα  

Να προσδιορίσετε τις διαλυτότητες των παρακάτω ουσιών: 

• Αλάτι.  
• Υπερμαγγανικό κάλιο.  
• Θειικός χαλκός.  

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις διαλυτότητες που προσδιορίσατε. 

ΠΕΙΡΑΜΑ  

ΟΥΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ g ουσίας / g νερού 

Αλάτι ... 

Υπερμαγγανικό κάλιο ... 

Θειικός χαλκός. ... 
 



Ερωτήσεις 

Αφού εκτελέσετε τα πειράματα επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Ερώτηση Απάντηση 

διαλύτη Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να 
διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα ... 

διαλύματος 

100 g Η διαλυτότητα μιας ουσίας στο νερό μετριέται σε g ουσίας ανά ... 
νερού. 

1000 g 

Σωστό 
Ο θειικός χαλκός διαλύεται περισσότερο από το αλάτι στο νερό. 

Λάθος 

Σωστό Η διαλυτότητα των στερεών ουσιών σε υγρούς διαλύτες συνήθως 
αυξάνεται με την άυξηση της θερμοκρασίας. 

Λάθος 

Σωστό Η διαλυτότητα των αερίων ουσιών σε υγρούς διαλύτες αυξάνεται με 
την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Λάθος 

Σωστό Η διαλυτότητα των αερίων ουσιών σε υγρούς διαλύτες αυξάνεται με 
την αύξηση της πίεσης. 

Λάθος 
 

 



Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w - Φύλλο εργασίας 

 

Γνωστικό αντικείμενο: Περιεκτικότητα διαλυμάτων 

Τάξη B΄ Γυμνασίου 

Διδακτική ενότητα Ενότητα 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

Απαιτούμενος χρόνος 20 λεπτά 

  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει:  

1. Να εξοικειωθείτε με την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων % w/w.  
2. Να εξασκηθείτε στην παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη περιεκτικότητα % w/w.  
3. Να μπορείτε να λύσετε απλά προβλήματα σχετικά με τη σύσταση διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w.  

Αναλυτική περιγραφή 

Στην προσομοίωση "Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w" έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά 
στερεών ευδιάλυτων ουσιών και νερό, ένα ποτήρι, έναν ηλεκτρονικό ζυγό και μια ράβδο. 
Για να παρασκευάσετε διάλυμα με τη ζητούμενη συγκέντρωση, τοποθετήστε το ποτήρι στο ζυγό, μηδενίστε το 
απόβαρό του και ζυγίστε την απαραίτητη ποσότητα στερεής ουσίας στο ποτήρι (μέχρι 40 g). Στη συνέχεια ζυγίστε 
στο ίδιο ποτήρι το απαιτούμενο νερό. 

Μετά την προσθήκη αναδεύετε καλά το μίγμα με τη ράβδο για να ολοκληρωθεί η παρασκευή του 
διαλύματος και για να πληροφορηθείτε από τον πίνακα την περιεκτικότητα του διαλύματος που 
προέκυψε. 
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη φιάλη 
συλλογής αποβλήτων.  

Στο εργαστήριο έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να κάνετε τις απαραίτητες 
πράξεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης. 

Δραστηριότητες  

Πείραμα 1 

Να παρασκευάσετε τα παρακάτω διαλύματα: 

• 100 g υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/w.  
• 50 g υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/w.  
• 100 g υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/w.  
• 60 g υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/w.  
• 100 g υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 15 % w/w.  
• 80 g υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 20 % w/w.  

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τα βάρη διαλύτη και διαλυμένης ουσίας για κάθε διάλυμα. 

 



ΠΕΙΡΑΜΑ 1  

ΔΙΑΛΥΜΑ 
g 

ΔΙΑΛΥΤΗ 
g ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ 

100 g διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/w ... ... 

50 g διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/w ... ... 

100 g διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/w ... ... 

60 g διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/w ... ... 

100 g διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 15 % w/w ... ... 

80 g διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 20 % w/w ... ... 

Πείραμα 2 

• Παρασκευάστε 25 g υδατικού διαλύματος θειίκού χαλκού με περιεκτικότητα 16 % w/w διαλύοντας 4 g 
θειικού χαλκού και 21 g νερού.  

• Προσθέστε στο διάλυμα 25 g νερού, αναδέψτε και σημειώστε στον πίνακα τα βάρη του διαλύτη και του 
διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος.  

• Προσθέστε στο διάλυμα άλλα 50 g νερού, αναδέψτε και σημειώστε στον πίνακα τα βάρη του διαλύτη και 
του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος.  

ΠΕΙΡΑΜΑ 2  

ΔΙΑΛΥΜΑ g ΟΥΣΙΑΣ g ΔΙΑΛΥΤΗ 
g 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
% w/w

Αρχικό διάλυμα 4 21 25  16 

Μετά την προσθήκη 25 g νερού 4 ... ... ... 

Μετά την προσθήκη άλλων 50 g νερού 4 ... ... ... 
 

Ερωτήσεις 

Αφού εκτελέσετε τα πειράματα επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Ερώτηση Απάντηση 

m 

M 
Αν m είναι η μάζα της διαλυμένης ουσίας και Μ η μάζα του διαλύτη, η μάζα 
του διαλύματος, Mδ, είναι ίση με ... 

m+M 

διαλύτη Ένα διάλυμα με περιεκτικότητα 5 % w/w περιέχει 5 g διαλυμένης ουσίας στα 
100 gr . 

διαλύματος 

χ %=(m/Mδ)x100 

χ %=(m/M)x100 
Αν m είναι η μάζα της διαλυμένης ουσίας, Μ η μάζα του διαλύτη και Mδ η μάζα 
του διαλύματος, η περιεκτικότητα του διαλύματος ( χ % w/w) είναι ... 

χ %=(m/Mδ) 



5 % 

10 % 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης που περιέχει 50 g ζάχαρης και 450 g νερού έχει 
περιεκτικότητα % w/w ίση με ... 

15 % 

45 g 

50 g 
Το βάρος ενός υδατικού διαλύματος αλατιού που περιέχει 5 g αλατιού και 45 
g νερού είναι ίσο με ... 

55 g 

75 g 

100 g 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 25 % w/w πόσο βάρος νερού 
περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

4 % 

5 % 
Ένα υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού ζυγίζει 80 g και περιέχει 4 g θειικό 
χαλκό. Η περιεκτικότητά του % w/w είναι ίση με .... 

8 % 

550 g 

600 g 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης ζυγίζει 600 g και περιέχει 50 g ζάχαρη. Πόσο 
βάρος νερού περιέχει; 

650 g 

200 g 

250 g 
Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 20 % w/w περιέχει 50 g 
αλάτι. Το βάρος του διαλύματος είναι ίσο με ... 

Δεν υπολογίζεται 

18 g 

20 g 
Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/w περιέχει 2 g αλάτι. 
Το βάρος του νερού είναι ίσο με ... 

Δεν υπολογίζεται 

4 % 

6 % 
Σε 40 g υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 10 % w/w 
προσθέτουμε 60 g νερό. Ποιά είναι η περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος 
που προκύπτει; 

12 % 

25 % 

30 % 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης ζυγίζει 60 g και περιέχει 45 g νερό. Η 
περιεκτικότητα % w/w είναι ίση με ... 

45 % 

5 g 

10 g 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης ζυγίζει 30 g και περιέχει 20 g νερό. To βάρος 
της ζάχαρης που περιέχει είναι ίσο με ... 

15 g 

Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 30 % w/w πόσο βάρος 
αλα ού ερ έ ε

15 g 



30 g αλατιού περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

230 g 

285 g 
Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 30 % w/w περιέχει 200 g 
νερό. Το βάρος του διαλύματος είναι ίσο με ... 

290 g 

1 g 

1,5 g 
Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 15 % w/w περιέχει 10 g 
νερό. Το βάρος του αλατιού που περιέχει είναι ίσο με ... 

3 g 

5 g 

10 g 
Ένα υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/w πόσο βάρος 
θειικού χαλκού περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

5 g 

10 g 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/w έχει βάρος 200 g. 
Ποιο είναι το βάρος της ζάχαρης που περιέχει; 

20 g 

144 g 

146 g 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 4 % w/w έχει βάρος 150 g. 
Ποιο είναι το βάρος του νερού που περιέχει; 

148 g 
 

 



Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v - Φύλλο εργασίας 

 

Γνωστικό αντικείμενο: Περιεκτικότητα διαλυμάτων 

Τάξη B΄ Γυμνασίου 

Διδακτική ενότητα Ενότητα 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

Απαιτούμενος χρόνος 20 λεπτά 

  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει:  

1. Να εξοικειωθείτε με την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων % w/v.  
2. Να εξασκηθείτε στην παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη περιεκτικότητα % w/v.  
3. Να μπορείτε να λύσετε απλά προβλήματα σχετικά με τη σύσταση διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v.  

Αναλυτική περιγραφή 

Στην προσομοίωση "Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v" έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά στερεών 
ευδιάλυτων ουσιών και νερό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο των 100 mL, έναν ηλεκτρονικό ζυγό που μπορεί να 
ζυγίσει μέχρι 40 g, μία ύαλο και μια ράβδο.  
Για να παρασκευάσετε διάλυμα με τη ζητούμενη συγκέντρωση, τοποθετήστε τη ύαλο στο ζυγό, μηδενίστε το 
απόβαρό της, ζυγίστε την απαραίτητη ποσότητα στερεής ουσίας (μέχρι 40 g) και προσθέστε την ουσία στον 
ογκομετρικό κύλινδρο. Στη συνέχεια προσθέστε στον κύλινδρο νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να 
γίνει ο προβλεπόμενος. 
Μετά την προσθήκη αναδεύετε καλά το μίγμα με τη ράβδο για να ολοκληρωθεί η παρασκευή του διαλύματος 
και για να πληροφορηθείτε από τον πίνακα την περιεκτικότητα του διαλύματος που προέκυψε. 
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη φιάλη 
συλλογής αποβλήτων.  

Στο εργαστήριο έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να κάνετε τις απαραίτητες 
πράξεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης. 

Δραστηριότητες  

Πείραμα 1 

Να παρασκευάσετε τα παρακάτω διαλύματα: 

• 100 mL υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/v.  
• 50 mL υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/v.  
• 100 mL υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/v.  
• 60 mL υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/v.  
• 100 mL υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v.  
• 80 mL υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v.  

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα το βάρος της διαλυμένης ουσίας για κάθε διάλυμα. 



ΠΕΙΡΑΜΑ 1  

ΔΙΑΛΥΜΑ g ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

100 mL διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/v ... 

50 mL διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/v ... 

100 mL διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/v ... 

60 mL διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/v ... 

100 mL διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v ... 

80 mL διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 5 % w/v ... 

Πείραμα 2 

• Παρασκευάστε 25 mL υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 20 % w/v προσθέτοντας 5 g 
αλατιου και νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματοςνα γίνει ίσος με 25 mL.  

• Προσθέστε στο διάλυμα 25 mL νερού, αναδέψτε και σημειώστε στον πίνακα τον όγκο του διαλύματος και 
την νέα περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος.  

• Προσθέστε στο διάλυμα άλλα 50 mL νερού, αναδέψτε και σημειώστε στον πίνακα τον όγκο του 
διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος.  

ΠΕΙΡΑΜΑ 2  

ΔΙΑΛΥΜΑ g ΟΥΣΙΑΣ mL ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ % w/v 

Αρχικό διάλυμα 5 25  20 

Μετά την προσθήκη 25 mL νερού 5 ... ... 

Μετά την προσθήκη αλλων 50 mL νερού 5 ... ... 
 

Ερωτήσεις 

Αφού εκτελέσετε τα πειράματα επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Ερώτηση Απάντηση 

διαλύτη Ένα διάλυμα με περιεκτικότητα 15 % w/v περιέχει 15 g διαλυμένης 
ουσίας στα 100 mL ... 

διαλύματος 

χ %=(m/V) 

χ %=(m/V)/100 
Αν m είναι η μάζα της διαλυμένης ουσίας και V ο όγκος του διαλύ- 
ματος, η περιεκτικότητα του διαλύματος ( χ % w/v) είναι ... 

χ %=(m/V)x100 

5 % 

10 % 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης που περιέχει 50 g ζάχαρης σε 1000 mL 
διαλύματος έχει περιεκτικότητα % w/v ίση με ... 

20 %ι 



75 mL 

100 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 25 % w/v πόσο όγκο 
νερού περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

4 % 

8 % 
Ένα υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού έχει όγκο 800 mL και περιέχει 32 g 
θειικό χαλκό. Η περιεκτικότητά του % w/v είναι ίση με .... 

16 % 

20 mL 

25 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 20 % w/v περιέχει 5 g 
αλάτι. Ο όγκος του διαλύματος είναι ίσος με ... 

Δεν υπολογίζεται 

5 % 

10 % 
Σε 40 mL υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 10 % w/v 
προσθέτουμε 40 mL νερό. Ποιά είναι η περιεκτικότητα % w/v του 
διαλύματος που προκύπτει; 

20 % 

15 g 

30 g 
Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού με περιεκτικότητα 15 % w/v πόσο βάρος 
αλατιού περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

10 g 

15 g 
Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/v έχει όγκο 300 
mL. Ποιό είναι το βάρος της ζάχαρης που περιέχει; 

30 g 
 

 



Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v - Φύλλο εργασίας 

 

Γνωστικό αντικείμενο: Περιεκτικότητα διαλυμάτων 

Τάξη B΄ Γυμνασίου 

Διδακτική ενότητα Ενότητα 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

Απαιτούμενος χρόνος 20 λεπτά 

  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει:  

1. Να εξοικειωθείτε με την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων % v/v.  
2. Να εξασκηθείτε στην παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη περιεκτικότητα % v/v.  
3. Να μπορείτε να λύσετε απλά προβλήματα σχετικά με τη σύσταση διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v.  

Αναλυτική περιγραφή 

Στην προσομοίωση "Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v" έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά υγρών 
ευδιάλυτων ουσιών και νερό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο των 100 mL, μία ύαλο και μια ράβδο.  
Για να παρασκευάσετε διάλυμα με τη ζητούμενη συγκέντρωση προσθέστε τον απαραίτητο όγκο της ουσίας στον 
ογκομετρικό κύλινδρο. Στη συνέχεια προσθέστε στον κύλινδρο νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να 
γίνει ο προβλεπόμενος. 
Μετά την προσθήκη αναδεύετε καλά το μίγμα με τη ράβδο για να ολοκληρωθεί η παρασκευή του διαλύματος 
και για να πληροφορηθείτε από τον πίνακα την περιεκτικότητα του διαλύματος που προέκυψε. 
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη φιάλη 
συλλογής αποβλήτων.  

Στο εργαστήριο έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να κάνετε τις απαραίτητες 
πράξεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης. 

Δραστηριότητες  

Πείραμα 1 

Να παρασκευάσετε τα παρακάτω διαλύματα: 

• 100 mL υδατικού διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 10 % v/v.  
• 50 mL υδατικού διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 30 % v/v.  
• 100 mL υδατικού διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 15 % v/v.  
• 60 mL υδατικού διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 20 % v/v.  

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα το όγκο της διαλυμένης ουσίας και του νερού για κάθε διάλυμα. 

 

 



ΠΕΙΡΑΜΑ 1      

ΔΙΑΛΥΜΑ 
mL 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ 

mL 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

100 mL διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 10 % v/v ... ... 

50 mL διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 30 % v/v ... ... 

100 mL διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 15 % v/v ... ... 

60 mL διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 20 % v/v ... ... 

Πείραμα 2 

• Παρασκευάστε 50 mL υδατικού διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 30 % v/v προσθέτοντας 15 mL 
ακετόνης και νερό μέχρις όγκου διαλύματος ίσου με 50 mL.  

• Προσθέστε στο διάλυμα νερό μέχρις τελικού όγκου διαλύματος ίσου με 75 mL, αναδέψτε και σημειώστε 
στον πίνακα τον όγκο του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % v/v του διαλύματος.  

• Προσθέστε στο διάλυμα επιπλέον νερό μέχρις τελικού όγκου διαλύματος ίσου με100 mL, αναδέψτε και 
σημειώστε στον πίνακα τον όγκο του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % v/v του διαλύματος.  

ΠΕΙΡΑΜΑ 2  

ΔΙΑΛΥΜΑ mL ΟΥΣΙΑΣ 
mL 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
% v/v 

Αρχικό διάλυμα 15 50 30 

Μετά την πρώτη προσθήκη νερού ... 75 ... 

Μετά τη δεύτερη προσθήκη νερού ... 100 ... 
 

Ερωτήσεις 

Ερώτηση Απάντηση 

διαλύτη Ένα διάλυμα με περιεκτικότητα 25 % v/v περιέχει 25 mL διαλυμένης 
ουσίας ανά 100 mL ... 

διαλύματος 

χ %=(v/V)x100 

χ %=(v/Vδ)x100 
Αν v είναι o όγκος της διαλυμένης ουσίας, V o όγκος του διαλύτηκαι Vδ η 
μάζα του διαλύματος, η περιεκτικότητα του διαλύματος ( χ % v/v) είναι 
... 

χ %=(v/Vδ) 

20 % 

25 % 
Ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης όγκου 160 mL που περιέχει 40 mL 
αιθανόλης έχει περιεκτικότητα % v/v ίση με ... 

40 % 

35 mL 

65 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης με περιεκτικότητα 35 % v/v πόσο όγκο 
αιθανόλης περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 



1 % 

2 % 
Ένα υδατικό διάλυμα ακετόνης έχει όγκο 25 mL και περιέχει 1 mL 
ακετόνης. Η περιεκτικότητά του % v/v είναι ίση με .... 

4 % 

90 mL 

125 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα ακετόνης με περιεκτικότητα 40 % v/v περιέχει 50 
mL ακετόνη. Ο όγκος του διαλύματος είναι ίσος με ... 

Δεν υπολογίζεται 

Δεν υπολογίζεται 

80 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης με περιεκτικότητα 10 % v/v περιέχει 4 
mL αιθανόλη. Ο όγκος του διαλύματος είναι ίσος με ... 

40 mL 

8 % 

16 % 

Σε 40 mL υδατικού διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 20 % v/v 
προσθέτουμε νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλυματος να γίνει 100 mL 
νερό. Ποιά είναι η περιεκτικότητα % v/v του διαλύματος που προκύπτει; 

20 % 

25 % 

50 % 
Ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης έχει όγκο 20 mL και περιέχει 5 mL 
αιθανόλη. Η περιεκτικότητα % v/v είναι ίση με ... 

75 % 

15 mL 

30 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα ακετόνης με περιεκτικότητα 15 % v/v πόσο όγκο 
ακετόνης περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

800 mL 

400 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα ακετόνης με περιεκτικότητα 15 % v/v περιέχει 60 
mL ακετόνης. Το όγκος του διαλύματος είναι ίσος με ... 

Δεν υπολογίζεται 

3 mL 

9 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης με περιεκτικότητα 3 % v/v πόσο όγκο 
αιθανόλης περιέχει; 

Δεν υπολογίζεται 

60 mL 

75 mL 
Ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης με περιεκτικότητα 40 % v/v έχει όγκο 
150 mL. Ποιος είναι το όγκος της αιθανόλης που περιέχει; 

80 mL 
 

 



To χρώμα των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα - Φύλλο εργασίας 

 

Γνωστικό αντικείμενο: To χρώμα των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα 

Τάξη Γ΄ Γυμνασίου 

Διδακτική ενότητα Ενότητα 1: ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ  

Απαιτούμενος χρόνος 30 λεπτά 

  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές:  

1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση των των φυσικών και εργαστηριακών δεικτών.  
2. Να κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα τη συμπεριφορά των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα.  
3. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαφορά αλλαγής χρώματος ενός δείκτη σε όξινο ή βασικό διάλυμα και 

αλλαγής τόνου χρώματος ενός διαλύματος που περιέχει δείκτη λόγω αραίωσης.  

Αναλυτική περιγραφή 

Στην προσομοίωση "To χρώμα των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα" έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα 
οξέων, βάσεων, δείκτες και καθαρό νερό.  
Μπορείτε να προσθέτετε μια ποσότητα 30 mL διαλύματος οξέος, βάσης ή νερού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια 
να προσθέσετε σταγόνες από οποιοδήποτε δείκτη. 
Στο ίδιο ποτήρι μπορείτε να προσθέσετε και άλλα 30 mL νερού ή διαλύματος του ίδιου οξέος ή βάσης. 
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί 
τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα αοό αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης. 

Δραστηριότητες 

Πείραμα 1 

• Επιβεβαιώστε το χρώμα όλων των διαθέσιμων δεικτών στο νερό προσθέτοντας σε ποτήρι 30 mL νερό και 
σταγόνες δείκτη. Αν έχετε επαναλάβει το πείραμα πριν, απλά συμπληρώστε το χρώμα των δεικτών στο 
νερό στον παρακάτω πίνακα.  

• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες.  
• Προσθέστε σε ένα ποτήρι οποιοδήποτε 30 mL διαλύματος οξέος και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες 

ενός από τους δείκτες.  
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες με το ίδιο ή άλλο διάλυμα οξέος.  
• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα των δεικτών στα διαλύματα οξέων.  
• Προσθέστε σε ένα ποτήρι 30 mL διαλύματος βάσης και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους 

δείκτες.  
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες με το ίδιο ή άλλο διάλυμα βάσης.  
• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα των δεικτών στα διαλύματα βάσεων.  

 

 



ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΜΑ 

Διάλυμα οξέος ... 

Καθαρό νερό Ιώδες Βάμμα ηλιοτροπίου 

Διάλυμα βάσης ... 

Διάλυμα οξέος ... 

Καθαρό νερό Πράσινο Μπλέ της βρωμοθυμόλης 

Διάλυμα βάσης ... 

Διάλυμα οξέος ... 

Καθαρό νερό Μπλέ Ζωμός κόκκινου λάχανου 

Διάλυμα βάσης ... 

Πέιραμα 2  

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL νερό και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από τους 
δείκτες.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL νερού.  
• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο δείκτη.  
• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  
• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL διαλύματος οξεος και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από 

τους δείκτες.  
• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL διαλύματος του ίδιου οξέος.  
• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο διάλυμα οξέος και άλλο δείκτη.  
• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  
• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL διαλύματος βάσης και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός από 

τους δείκτες.  
• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL διαλύματος της ίδιας βάσης.  
• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο διάλυμα βάσης και άλλο δείκτη.  
• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Νερό Νερού ... 

Διάλυμα οξέος Διαλύματος οξέος ... 

Διάλυμα βάσης Διαλύματος βάσης ... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ερωτήσεις 

Αφού συμπληρώσετε τους πίνακες επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Ερώτηση Απάντηση 

Ναι 
Κατά την προσθήκη δείκτη σε διάλυμα οξέος το χρώμα του αλλάζει 

Όχι 

Ναι Με τη χρήση ζωμού κόκκινου λάχανου μπορούμε να διαπιστώσουμε αν 
ένα διάλυμα περιέχει οξύ 

Όχι 

Αλλάζει 
Όταν σε νερό που περιέχει δείκτη προσθέτουμε νερό το χρώμα ... 

Γίνεται πιο ανοικτό 

Αλλάζει Όταν σε διάλυμα που περιέχει οξύ και δείκτη προσθέτουμε και άλλο οξύ 
το χρώμα ... 

Γίνεται πιο ανοικτό 

Ναι Αν προσθέσουμε σε ένα διάλυμα δείκτη μπλέ της βρωμοθυμόλης και 
προκύψει χρώμα πράσινο το διάλυμα δεν είναι όξινο 

Όχι 

Είναι καθαρό νερό Αν προσθέσουμε σε ένα υγρό βάμα ηλιοτροπίου και προκύψει χρώμα 
ιώδες τότε ... 

Δεν είναι όξινο 

Ναι Κατά την προσθήκη δείκτη σε διάλυμα βάσης το χρώμα του παραμένει 
ίδιο 

Όχι 

Ναι Με τη χρήση δείκτη βάματος ηλιοτροπίου μπορούμε να διαπιστώσουμε αν 
ένα διάλυμα περιέχει βάση 

Όχι 

Αλλάζει Όταν σε διάλυμα που περιέχει βάση και δείκτη προσθέτουμε και άλλη 
βάση το χρώμα ... 

Γίνεται πιο ανοικτό 

Ναι Αν προσθέσουμε σε ένα διάλυμα δείκτη μπλέ της βρωμοθυμόλης και 
προκύψει χρώμα μπλέ το διάλυμα περιέχει βάση  

Όχι 

Καθαρό νερό 
Αν προσθέσουμε σε ένα υγρό δείκτη μπλέ της βρωμοθυμόλης και 
προκύψει χρώμα πράσινο τότε περιέχει ...  Ούτε οξύ ούτε 

βάση 
 

 



Η αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα - Φύλλο εργασίας 

Γνωστικό αντικείμενο: 
H αντίδραση των οξέων με μέταλλα - σειρά δραστικότητας 
μετάλλων 

Τάξη Γ΄ Γυμνασίου 

Διδακτική ενότητα Ενότητα 1: ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ  

Απαιτούμενος χρόνος 10 λεπτά 

  

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την επίδραση των οξέων στα μέταλλα  
2. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές την δραστικότητα ή μη των μετάλλων έναντι των οξέων  

Αναλυτική περιγραφή 

Στην προσομοίωση "Η αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα" έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα οξέων και μια 
σειρά μετάλλων σε μορφή ρινισμάτων.  
Μπορείτε να προσθέτετε ποσότητα οξέος σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να προσθέσετε ρινίσματα από ένα 
μέταλλο. 
Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί 
τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα αοό αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης. 

Δραστηριότητες 

Πείραμα 1 

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης διάλυμα ενός από τα οξέα.  
• Προσθέστε στο ποτήρι ρινίσματα από ένα μέταλλο.  
• Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας στον παρακάτω πίνακα.  
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα διαθέσιμα μέταλλα με το ίδιο ή άλλο οξύ.  

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

ΟΞΥ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (Nαι / όχι) 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
Μαγνήσιο (Mg) 
 

... 
 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
Αργίλιο (Αl) 
 

... 
 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
Ψευδάργυρος (Zn) 
 

... 
 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
Σίδηρος (Fe) 
 

... 
 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
Χαλκός (Cu) 
 

... 
 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
'Αργυρος (Ag) 
 

... 
 

Υδροχλωρικό ή θειικό οξύ 
Χρυσός (Αu) 
 

... 
 

 



Ερωτήσεις 

Αφού συμπληρώσετε τους πίνακες επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Ερώτηση Απάντηση 

Σωστό Ο χρυσός αντιδρά με το θειικό οξύ 
 

Λάθος 

Σωστό Ο σίδηρος αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ 
 

Λάθος 

Σωστό Ο σίδηρος είναι δραστικότερος από το χαλκό 
 

Λάθος 

Σωστό Ο άργυρος είναι δραστικότερος από το αργίλιο 
 

Λάθος 

Σωστό Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με τα οξέα 
 

Λάθος 

οξυγόνο 

διοξείδιο του άνθρακα Όταν ένα μέταλλο αντιδρά με τα οξέα εκλύεται ...  
 

υδρογόνο 

Σωστό Το μαγνήσιο είναι δραστικότερο από το υδρογόνο  
 

Λάθος 

Σωστό Ο χρυσός είναι δραστικότερος από το υδρογόνο 
 

Λάθος 
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	2η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w.
	2α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v.
	2α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v.
	3η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: To χρώμα των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα.
	3η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Η αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα.

