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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι γεγονός ότι αυτό που ονομάζουμε μέθοδο διδασκαλίας 
είναι μια προσωπική υπόθεση και θα ήταν αφελές ή πολύ φιλόδοξο να 
πιστεύει κανείς ότι μπορεί αυτή να περιγραφεί με λίγες γραμμές. Κάθε 
συνάδελφος μπορεί να παρουσιάζει το μάθημα με τον δικό του τρόπο 
χρησιμοποιώντας εκείνες τις μαθησιακές τεχνικές οι οποίες φαίνονται 
πιο πρόσφορες στο συγκεκριμένο μαθητικό ακροατήριο. Εκείνο που 
φιλοδοξεί το βιβλίο του καθηγητή είναι να δώσει ένα minimum εφοδί-
ων, ώστε το διδακτικό αποτέλεσμα να γίνεται σχεδόν ανεξάρτητο των 
συνθηκών εφαρμογής. 

Ας μην ξεχνάμε ότι σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του μα-
θήματος της χημείας η θέση του καθηγητή είναι πολύ σύνθετη: Διδα-
σκαλία από έδρας, πειράματα στο εργαστήριο, πληροφορίες από το 
διαδίκτυο, τα περιοδικά, την τηλεόραση και τα εξωσχολικά βιβλία-
βοηθήματα, δοκιμασία (test) αξιολόγησης των μαθητών. Επιπλέον, η 
διδασκαλία από έδρας έχει μετατραπεί πολλές φορές, και ορθώς κατά 
τη γνώμη μας, σε μια συζήτηση με την τάξη την οποία ο καθηγητής κα-
λείται να διευθύνει. Έτσι, με τις κατάλληλες ερωτήσεις προκαλείται το 
ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα αξιολογείται η συμμετοχή του κάθε μαθη-
τή (συμμετοχική μορφή διδασκαλίας, όπου ουσιαστικά υλοποιείται η 
μαιευτική Σωκρατική μέθοδο διδασκαλίας). 

Ένα ολοκληρωμένο λοιπόν μάθημα του παραπάνω τύπου δεν 
πρέπει να αφήνεται στην τύχη του, αλλά να σχεδιάζεται με προσοχή 
ανά διδακτική ώρα. Χωρίς κατάλληλη προετοιμασία πολύτιμος διδα-
κτικός χρόνος μπορεί να χαθεί. To βιβλίο του καθηγητή προσπαθεί να 
δώσει κάποια βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγμα οι 
διαφάνειες που το συνοδεύουν μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμο επο-
πτικό εργαλείο. Έπειτα οι βιβλιογραφικές παραπομπές που δίνονται 
ανά διδακτική ενότητα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέ-
ρω διερεύνηση ενός θέματος. 

Βέβαια ένας καθηγητής πρέπει πάντα να είναι έτοιμος για το 
απρόοπτο. Όσο καλά και να έχει προετοιμάσει το μάθημά του μπορεί 
να χρειαστεί να ξεφύγει από τις τυποποιημένες διδακτικές του φόρμες. 



Μαθητές τους οποίους ο ίδιος προέτρεψε να αναζητούν ολοένα και πε-
ρισσότερες πληροφορίες από άλλες πηγές, μπορεί να του ανατρέψουν 
το πρόγραμμα που ετοίμασε. Τέτοιες παρεκβάσεις, που είναι καμιά φο-
ρά χρονοβόρες, χωρίς να αποθαρρύνονται πρέπει να ελέγχονται και 
κρατούνται σε λογικά όρια. 

Θεωρούμε αυτονόητο να σας πούμε ότι η οποιαδήποτε παρα-
τήρηση ή υπόδειξη σας είναι ευπρόσδεχτη, καθώς θα αποτελέσει τη 
βάση για την οποιαδήποτε βελτίωση του βιβλίου μας. Σας ευχόμαστε 
καλή και αποδοτική χρονιά. 

Οι συγγραφείς 

Με α π ό φ α σ η της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του 
Δημοτικού, ίου Γυμνασίου και ίου Λυκείου τυπώνονται α π ό τον 
Οργανισμό Ε κ δ ό σ ε ω ς Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δ ω ρ ε ά ν 
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«Γνωριμία» με το βιβλίο του μαθητή 
Σε πρώτη φάση το βιβλίο του καθηγητή επιχειρεί να κάνει μια 

γνωριμία μεταξύ καθηγητού και βιβλίου του μαθητή το οποίο συνοδεύ-
ει. Και είναι αλήθεια ότι τα νέα διδακτικά βιβλία είναι πιο ελκυστικά 
για τον μαθητή. Για να φανεί όμως αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν κα-
τάλληλα. Να αξιοποιηθούν και στην τελευταία λεπτομέρειά τους. Πα-
ράδειγμα φέρνουμε το φωτογραφικό υλικό τους και αυτό γιατί όχι μόνο 
«μια φωτογραφία μιλάει όσο χίλιες λέξεις», αλλά γιατί η Χημεία - που 
τις λείπουν πολύ τα εργαστήρια - έχει ανάγκη από παραστάσεις. Γι' 
αυτό και πολλές απ' τις φωτογραφίες αυτές δίνονται ως συνοδευτικό 
εποπτικό υλικό με μορφή διαφανειών. 

Άλλο παράδειγμα είναι τα «γνωρίζεις ότι...» τα οποία δεν απο-
τελούν μεν εξεταστέα ύλη, αποτελούν όμως σπουδαία «συζητήσιμη 
ύλη». Τα θέματα που θίγουν είναι αρκετές φορές καθημερινά, εφαρμο-
σμένα, γνωστά στους μαθητές από συζητήσεις, τηλεόραση, περιοδικά. 
Παρόλο δε ότι είναι συνήθως τελικά προϊόντα ερευνών και πολλές φο-
ρές υψηλής τεχνολογίας και προχωρημένων θεωρητικών αρχών, στη 
βάση τους ή την αρχή τους ξεκινούν από απλές αφετηρίες και μπορούν 
να αποτελούν μια πρώτη ύλη για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

H ανάπτυξη των παραγράφων ακολουθεί ένα μέσο δρόμο. Συ-
νήθως ένα σχολικό εγχειρίδιο είναι έτσι γραμμένο ώστε να διδάσκεται. 
Είναι λιτό, περιληπτικό (λόγω χώρου κυρίως) και πολλές φορές εισάγει 
τα θέματα αξιωματικά. Αυτό σημαίνει ότι ο καθηγητής πρέπει να εξη-
γήσει, να συμπληρώσει, να παραπέμψει, να συνδυάσει. Σε μια τέτοια 
κατάσταση ο ρόλος του είναι απόλυτα καθοριστικός. Όταν όμως ο μα-
θητής βρεθεί μόνος του απέναντι σε ένα τέτοιο βιβλίο, δυσκολεύεται. 
To βιβλίο, έτσι δοσμένο, δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για «διάβασμα». 

O άλλος δρόμος είναι ο πλήρως αναλυτικός ο οποίος προσπα-
θεί και συνδέει το θέμα με τα προηγούμενα, δίνει ιστορικές πληροφορί-
ες, εξηγεί και αναλύει και παρουσιάζει το θέμα ή δυνατόν ολοκληρω-
μένα. Είναι ο δρόμος που δείχνει ότι η Χημεία δεν προήλθε από κάποια 
«παρθενογέννηση» αλλά θεμελιώθηκε, εξελίχτηκε και εξελίσσεται μέ-
σα από προσπάθειες ανθρώπων, εν πολλοίς καθημερινών, ερευνητών, 
επιστημόνων, τεχνολόγων. Av δεχθεί λοιπόν κανείς ότι η νοητικές ικα-
νότητες ενός ανθρώπου είναι η μικρογραφία των αντίστοιχων της αν-
θρωπότητας σαν σύνολο, καταλαβαίνει την ανάγκη της παράθεσης των 
χημικών εννοιών προοδευτικά με βάση την ιστορική τους εξέλιξη. 

Αυτό βέβαια συνεπάγεται αφενός μεν πιο ογκώδη βιβλία αφε-
τέρου δε ένα νέο ρόλο στον καθηγητή ο οποίος τώρα κατά κύριο λόγο 
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πρέπει να «πείσει» τους μαθητές να διαβάσουν, να ερευνήσουν, να 
προστρέξουν σε άλλες πηγές και γιατί όχι να αρχίσουν να αμφισβητούν 
(όχι έντονα βέβαια σε αυτή την ηλικιακή και μαθησιακή φάση). Είναι ο 
λεγόμενος από ορισμένους ερευνητές παιδαγωγούς καθηγητής -
προπονητής ο οποίος καθοδηγεί τους μαθητές στο να σκέπτονται δυνα-
τά, να αναδομούν και να ταξινομούν τις γνώσεις που έχουν ήδη. 

To συγκεκριμένο βιβλίο του μαθητή ακολουθεί ένα μέσο δρό-
μο. Γ ράφτηκε για να διδάσκεται, αλά και να διαβάζεται. Είναι αρκετά 
αναλυτικό με τέτοιο τρόπο ώστε και ο όγκος του να μην είναι «εκφοβι-
στικός» και το περιεχόμενο να είναι σχετικά ανεξάρτητο από τον καθη-
γητή. To «περιθώριο» και οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό, είτε 
εξηγούν θέματα του κειμένου, είτε παραπέμπουν σε άλλα κεφάλαια και 
γνώσεις, είτε συνοψίζουν γνώσεις και αρχές. Σε καμιά περίπτωση δεν 
είναι αμελητέο αυτό το «περιθώριο». 

H εισαγωγή κάθε κεφαλαίου δεν είναι απλά μια περίληψη των 
όσων θα ακολουθήσουν, αλλά, πιο πολύ μια «φιλοσοφική» τοποθέτηση 
του όλου κεφαλαίου στην αλληλουχία των γνώσεων της Χημείας. 
Μπορεί και αυτή να αποτελέσει την πρώτη ύλη για τη συζήτηση -μά-
θημα που θα ακολουθήσει. Αποτελεί μια λιγότερο παιδαγωγική -ρημα-
τική εισαγωγή και περισσότερο μια ανάλαφρη εισαγωγή των στόχων. 

Τα λυμένα παραδείγματα των ασκήσεων επελέγησαν ώστε να 
είναι αντιπροσωπευτικά, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα θέματα εφαρμογής 
προς λύση για την εμπέδωση των υποδειγματικά λυμένων ασκήσεων. 
Σε ορισμένα από τα λυμένα παραδείγματα μπορούμε να ακολουθήσου-
με το μοντέλο της ποιοτικής στρατηγικής για τη λύση προβλημάτων 
πριν την, κλασική, λύση. H στρατηγική αυτή συνίσταται σε περιγραφή 
του πως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και περιλαμβάνει τρία μέρη: τη 
βασική θεωρητική αρχή πάνω στην οποία η λύση θα στηριχτεί, την αι-
τιολόγηση του γιατί η αρχή αυτή πρέπει στην συγκεκριμένη περίπτωση 
να εφαρμοστεί και τη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουμε. Δηλα-
δή το τι, το γιατί και το πώς. 

Οι προτεινόμενες ασκήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθητι-
κών δυνατοτήτων. Έχει γίνει και μια σχετική ταξινόμηση από άποψη 
δυσκολίας. Αυτό είναι όμως σχετικό. H προσπάθεια και η επιλογή έγι-
νε με τη λογική να ξεφύγουμε από τις δύσκολες ασκήσεις -προβλήματα 
και να πάμε σε τέτοιες που να εμπεδώνουν την ύλη και να αυξάνουν 
την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δυνατότητές του. 

Οι περιλήψεις και οι λέξεις κλειδιά ολοκληρώνουν το κάθε κε-
φάλαιο. Είναι έτσι δοσμένες ώστε να εξυπηρετούν τον μαθητή που έχει 
διαβάσει και κατανοήσει το όλο κείμενο. Με κανένα τρόπο δεν αποτε-
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λούν οι περιλήψεις αυτές τη μοναδική ύλη που θα πρέπει ο μαθητής να 
διαβάσει για τη προετοιμασία του σε κάποιο διαγώνισμα. Αποτελούν 
περισσότερο μια ορθολογική αναδρομή της ύλης που προηγήθηκε. 

Ειδικότεροι στόχοι του βιβλίου του κα-
θηγητή 

To βιβλίο του καθηγητή μπορεί και πρέπει να αποτελεί το συν-
δετικό κρίκο αφενός μεν μεταξύ καθηγητού και αναλυτικού προγράμμα-
τος αφετέρου δε μεταξύ καθηγητού και μαθητών. Αντικατοπτρίζει την 
όποια φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος και την άποψη των 
συγγραφέων για το πως αυτή μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι ο χημικός 
δεσμός που σαν μοριακό τροχιακό επικαλύπτει το τετράπτυχο: αναλυτικό 
πρόγραμμα, συγγραφική ομάδα, καθηγητής, μαθητές. Κατατοπίζει τους 
διδάσκοντες για το περιεχόμενο, τη δομή και τις μεθοδολογικές απαι-
τήσεις του διδακτικού βιβλίου και πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. 
Ειδικότερα σκοπό έχει: 
• Να διευκολύνει τον καθηγητή στη διαχείριση της διδασκόμενης 

ύλης, ώστε να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο το βιβλίο του 
μαθητή αλλά και το κάθε διδακτικό υλικό. 

• Να δώσει στον καθηγητή κάποια πρόταση για το σχεδιασμό -
προετοιμασία των διδακτικών ενεργειών, δίνοντάς του κατευθύνσεις 
και οδηγίες για την κάθε διδακτική ενότητα. Αυτό βέβαια χωρίς να 
περιορίζει την ελευθερία στη διδασκαλία και την πρωτοβουλία στην 
αντιμετώπιση όποιου απρόοπτου. 

Για την κάλυψη των στόχων αυτών, το παρόν βιβλίο του καθηγητή πε-
ριλαμβάνει: 
• Γενικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος στην τάξη και 

των σχετικών πειραμάτων στο εργαστήριο. 
• Ειδικότερες οδηγίες για τη θέση και διδασκαλία του μαθήματος της 

Χημείας ( Γενικής παιδείας και Κατεύθυνσης) στο Λύκειο. 
• Ανάλυση κάθε διδακτικής ενότητας με στόχους, φάσεις και ροή του 

μαθήματος. 
• Προτάσεις για προτεινόμενες ασκήσεις. 
• Απαντήσεις των ερωτήσεων και των προβλημάτων ή τουλάχιστον 

υποδείξεις γι' αυτά. 
• Βιβλιογραφία ειδική και γενική. Στην κλασική πια βιβλιογραφία 

έχει προστεθεί και η λεγόμενη πλέον www-γραφία με διευθύνσεις 
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από το διαδίκτυο (internet) το οποίο έχει ήδη εισέλθει, βίαια και α-
νεξέλεγκτα θα έλεγε κανείς, στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Διαφάνειες προβολής ( με επιδιοσκόπιο, overhead) οι οποίες αποτε-
λούν εποπτικό υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας. Οι διαφάνειες 
αυτές έχουν επιλεγεί κατά το πλείστον από το φωτογραφικό υλικό 
του βιβλίου του μαθητή. 

Γενικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του 
μαθήματος 

Όπως ήδη έχει τονισθεί η όλη φιλοσοφία του μαθήματος είναι 
η μετατροπή της διδασκαλίας από μονόλογο σε μια ευρεία συζήτηση 
μεταξύ του καθηγητή και ή δυνατόν όλων των μαθητών. Μια συζήτηση 
όμως καλά οργανωμένη, αμφίδρομη βέβαια, αλλά με την ισορροπία 
μετατοπισμένη προς την πλευρά του καθηγητή. Αυτός θα δώσει το έναυ-
σμα, τα ερωτήματα, τις απαντήσεις και θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα. 
Μια τα τέτοια συζήτηση μπορεί να ακολουθήσει, τυπικά, πέντε (5) 
στάδια: 

1. Σύνδεση με τα προηγούμενα 
Εδώ με τη λέξη προηγούμενα (στη Χημεία ειδικότερα) δεν εννοού-

με απλά το προηγούμενο κεφάλαιο. H Χημεία, δυστυχώς ή ευτυχώς, 
δεν είναι μια αυστηρή σειρά κεφαλαίων. Ούτε τα σχολικά βιβλία έχουν 
τη δυνατότητα να έχουν μια συνεχή αλληλουχία. Αλληλουχία ιστορικό 
- χημική ή έστω και αξιωματική. Στη Χημεία υπάρχουν αρκετές φορές 
πρωθύστερα, επικαλύψεις. Με τη λέξη λοιπόν προηγούμενα εννοούμε 
όλα όσα έχουν προηγηθεί και πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές. Και η 
σύνδεση αφορά τη θέση της συγκεκριμένης ενότητας στο όλο οικοδό-
μημα των χημικών γνώσεων προηγουμένων αλλά και μελλούμενων. 

Με την κατάλληλη επιλογή ερωτήσεων μπορεί να επιτευχθεί αυτή 
η σύνδεση η οποία παράλληλα θα αποκαλύψει στον καθηγητή τα τυχόν 
κενά και παρανοήσεις που έχουν οι μαθητές του. H τελευταία ερώτηση 
καλό θα είναι να είναι έτσι σχεδιασμένη και διατυπωμένη ώστε να απο-
τελεί τον πρόλογο στο μάθημα που θα ακολουθήσει. 

Αυτό το λεγόμενο «γεφύρωμα» είναι σημαντικό, κυρίως για τους 
μαθητές της θετικής κατεύθυνσης, όπου η συνέχεια στις γνώσεις είναι 
αποφασιστική. 
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2. Στόχοι ενότητας 
ΣΤΟ στάδιο αυτό εισάγεται ο σκοπός του μαθήματος και το πως αυ-

τός υλοποιείται μέσα από συγκεκριμένους, μετρήσιμους μέχρι κάποιο 
σημείο, στόχους. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται οι γενικοί 
στόχοι του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και οι απόλυτα ειδικοί που 
μπαίνουν από τον διδάσκοντα ώστε να εξυπηρετείται η συγκεκριμένη 
ενότητα. 

Εδώ τα χρησιμοποιούμενα ενεργητικά ρήματα έχουν καθοριστική 
σημασία τόσο για την μορφή, ύφος και ροή του μαθήματος, όσο και για 
την αξιολόγηση αυτών τούτων των στόχων. Οι στόχοι αυτοί εξυπηρε-
τούνται και μετριούνται αν θέλετε μέσα από αντίστοιχες ερωτήσεις τα-
ξινόμησης, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κλπ. Αυτές μπορούν να υ-
πάρχουν σε σχετικά φύλλα αξιολόγησης ή να προβάλλονται από το 
επιδιασκόπιο ή και να διατυπώνονται προφορικά. 

Στο βιβλίο του μαθητή και του καθηγητή δίνονται στόχοι για κάθε 
κεφάλαιο και για κάθε διδακτική ενότητα αντίστοιχα. Είναι στην ουσία 
μια πρόταση στον καθηγητή την οποία μπορεί να δεχθεί, να τροπο-
ποιήσει ή να συμπληρώσει. 

3. Κεντρική διδακτική διαδικασία 
Εδώ μπαίνουμε στην κύρια διδασκαλία του θέματος. Αυτή μπορεί 

να κλιμακώνεται σε επιμέρους φάσεις ανάλογα με τις έννοιες που θα 
διδαχθούν. Εδώ η συζήτηση είναι πιο αυστηρή και πειθαρχημένη. Α-
ναπτύσσεται το θέμα, περιγράφονται τα τυχόν φαινόμενα, εξάγονται οι 
νόμοι και οι τυχόν μαθηματικές σχέσεις. Av το θέμα συνδέεται με 
προηγηθέν πείραμα αυτό τονίζεται ιδιαίτερα και αυτό, το πείραμα, γί-
νεται το κέντρο βάρους της φάσης αυτής. 

Av δεν υπάρχει πείραμα υπάρχει πάντα ένα φαινόμενο, φυσικό ή 
χημικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση. Ακό-
μα και στη φάση αυτή η καλύτερη λύση δεν είναι ο μονόλογος του κα-
θηγητή. Πάντα πρέπει να προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών με 
ερωτήσεις και αναφορές στην καθημερινή ζωή. Έχει παρατηρηθεί ότι 
αρκετοί μαθητές αντιδρούν θετικά όταν ρωτώνται σε «άγνωστα» θέμα-
τα παρά σε «γνωστά» . 

Πάντως στη φάση αυτή αναδεικνύεται η προσωπικότητα και η 
διδακτική ικανότητα του κάθε καθηγητού. Μπορεί κανείς να 
προσχεδιάζει φάσεις, ερωτήσεις, ροές αλλά η μαχόμενη διδασκα/άα, 
όντας ζωντανή, κρύβει εκπλήξεις και δυσκολίες. Γι 'αυτό οι 
προτεινόμενες φάσεις είναι πάντα ενδεικτικές, ένα ελάχιστο όπως 
τονίστηκε και οι πρωτοβουλίες των καθηγητών είναι ευπρόσδεκτες αν 
όχι απαραίτητες. 
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4. Ανακεφαλαίωση 
Στην φάση αυτή γίνεται ανασκόπηση των κυριοτέρων σημείων, 

των συμπερασμάτων και των βασικών σχέσεων κάθε επιμέρους φάσης 
της κύριας διδασκαλίας. Στο βιβλίο του μαθητή αυτή η φάση εμφανίζε-
ται πιο διογκωμένη σαν περίληψη ή ακόμα πιο επιγραμματικά σαν 
λέξεις κλειδιά. Εδώ μπορεί να συνδέσει κανείς το θέμα που αναπτύχθη-
κε με το I0 στάδιο τοποθετώντας το στο σύνολο των γνώσεων. 

5. Αξιολόγηση της διδασκαλίας 
Στο τελευταίο στάδιο γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσε-

ων αξιολόγηση του διδακτικού αποτελέσματος και της επίτευξης ή όχι 
των τεθέντων στόχων. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν η αξιολόγηση αυτή 
να κλείνει κάθε διδακτική ενότητα. Av ο χρόνος ή οι συνθήκες δεν το 
επιτρέπουν η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε ενότη-
τας -κεφαλαίου. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι 
με βάση τα αποτελέσματά της θα τροποποιηθούν ή όχι και οι στόχοι 
και η κεντρική διδασκαλία και γενικά η ακολουθούμενη διδακτική δια-
δικασία. 

Πάντως με 2-3 βασικές θα λέγαμε ερωτήσεις ο καθηγητής είναι 
δυνατόν να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του. 
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To μάθημα της Χημείας στο Λύκειο. H 
«Γενική Παιδεία» 

H Χημεία ως, κυρίως, επιστήμη των υλικών εξελίχτηκε και αυ-
τή ταχύτατα μαζί με τις σχετικές με αυτή επιστήμες, όπως η Φυσική 
και η Βιολογία. H εξέλιξη μάλιστα αυτή διέρρηξε, τα έτσι και αλλιώς 
ρηχά στεγανά μεταξύ τους και δημιούργησε διεισδύσεις της μιας στις 
άλλες. Ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών, ιδιοτήτων, νόμων, θεωριών 
έχει ήδη συσσωρευτεί στην Χημεία. Έτσι, ενώ η επιστήμη της Χημείας 
διαστέλλεται γεωμετρικά θα έλεγε κανείς, η διδακτική ή καλύτερα η 
μαθησιακή περίοδος και ηλικία των μαθητών, παραμένουν σταθερές. 
Βέβαια κάτι που αμβλύνει την ανισότητα αυτή είναι η παράλληλη αύ-
ξηση των διδακτικών μέσων, όπως είναι τα εργαστήρια που πρέπει επι-
τέλους να αρχίσουν να λειτουργούν συστηματικά στα σχολεία, η τηλε-
όραση της οποίας οι εκπαιδευτικές δυνατότητες δεν έχουν πλήρως και 
με άμεσο τρόπο αξιοποιηθεί και βέβαια ο υπολογιστής που μέσα από 
το διαδίκτυο (internet) αποβαίνει σιγά - σιγά πολύτιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο και εποπτικό μέσο. 

Πάνω σε αυτή την ανισότητα πρέπει κανείς με πολύ προσοχή 
να επιλέξει την ποσότητα και την ποιότητα των γνώσεων που θεωρεί 
σαν απαραίτητες να μεταδοθούν, καθώς και τον τρόπο Kat τα μέσα για 
την όλη διδακτική διαδικασία. H συνεχής αναβάθμιση της διδακτέας 
ύλης με μεταφορά διδακτικών ενοτήτων από τα πρώτα έτη σπουδών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λύκειο, έχει ήδη φτάσει, αν δεν έχει 
ξεπεράσει, τα όριά της. Εκείνο όμως που επιβάλλεται να γίνει είναι μια 
ιεράρχηση των απαιτούμενων βασικών γνώσεων στο Λύκειο και ένας 
πιο παραστατικός ή παιδαγωγικός ή εφαρμοσμένος (δηλαδή πιο ελκυ-
στικός) τρόπος που αυτές θα δοθούν. 

Σαν λογική σειρά τέτοιων σκέψεων έρχονται οι γενικοί στόχοι που 
πρέπει να βάλλει κανείς για το μάθημα της Γενικής Παιδείας της Χη-
μείας (A' και B'Λυκείου). Στόχοι οι οποίοι εξυπηρετούνται από το βι-
βλίο του μαθητή, το εργαστήριο και τα λοιπά διδακτικά μέσα. Σαν τέ-
τοιοι μπορεί να είναι: 
• H κατανόηση της θέσης της Χημείας μέσα στο σύνολο των, λεγο-
μένων, Φυσικών επιστημών. Κατανόηση η οποία οδηγεί στη συνειδη-
τοποίηση του γύρω και μέσα μας φυσικού κόσμου. 
• H προσέγγιση αυτού το οποίο ονομάζουμε επιστημονική μέθοδο. 
To φαινόμενο, φυσικό ή χημικό, το πείραμα, η παρατήρηση, ο νόμος 
και η θεωρία παρουσιάζονται σε μια ορθολογική σειρά, δείχνοντας τον 
τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η επιστήμη. 
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• H παρουσίαση των δυνατοτήτων της Χημείας στο θεωρητικό, 
πρακτικό και επαγγελματικό πεδίο, ώστε ο μαθητής να αναγνωρίσει 
μέσα σε αυτά τα δικά του ενδιαφέροντα, κλίσεις, προτιμήσεις, ικανότη-
τες. H παρουσίαση αυτή - η οποία θυμίζει ένα είδος «διαφήμισης» - θα 
βοηθήσει το μαθητή να επιλέξει την Κατεύθυνση προς την οποία θα 
πορευτεί π.χ. Βιοτεχνολογία, Κλινική Χημεία, Βιοχημεία, Μοριακή 
Βιολογία, Ενεργειακή Μηχανική, Περιβαλλοντολογία, Χημεία του 
Διαστήματος, Θεωρητική Έρευνα, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Έ-
ρευνα κλπ. 
• H εκμάθηση των βασικών συμβόλων, των μεγεθών, των συμβολι-
σμών, της ονοματολογίας και γενικότερα της ορολογίας της Χημείας, 
ώστε να μπορεί ο μαθητής να συνεννοείται και να επικοινωνεί γενικό-
τερα με τους «ειδικούς». 
• H ανάδειξη της κάθε είδους μέτρησης και των βασικών χαρακτηρι-
στικών της, σαν την «Λυδία λίθο» της κάθε θεωρίας. 
• H εισαγωγή στους βασικούς χημικούς υπολογισμούς, ώστε οι απα-
ντήσεις σε κάποια προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι απλών εφαρ-
μογών αλλά και εφαρμοσμένα, να έχουν πια και ποσοτικό χαρακτήρα. 
• H γνώση κάποιων βασικών υλικών, των ιδιοτήτων τους, των εφαρ-
μογών τους καθώς και της θέσης τους στην παγκόσμια οικονομία (π.χ. 
πετρέλαιο, πλαστικά κλπ.). 
• H επισήμανση προβλημάτων αιχμής, όπως είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και τα εξ αυτού προκύπτοντα θέματα, όπως είναι η α-
νακύκλωση και ο ρόλος κάθε ατόμου, της βιομηχανίας, της τεχνολογί-
ας και της κοινωνίας γενικότερα στη συντήρηση του «διαστημόπλοιου 
Γη ». 
• H εισαγωγή του υπολογιστή ως του πλέον σύγχρονου εποπτικού 
μέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επειδή μάλιστα αυτή η δυνατό-
τητα βρίσκεται στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της η καθοδήγηση 
για τη χρήση του είναι απόλυτα αναγκαία και καθοριστική. 

Αυτές ήταν οι κυρίαρχες σκέψεις, θέσεις και αντιλήψεις κάτω από 
τις οποίες η συγγραφική ομάδα προσπάθησε να υλοποιήσει το αναλυτι-
κό πρόγραμμα και τους παραπάνω στόχους. Οι καθηγητές, σαν ένας 
βασικός κρίκος της όλης διαδικασίας, καλούνται να δώσουν στην όλη 
αυτή φιλοσοφία υλική υπόσταση. Έχουν τον πιο αποφασιστικό ρόλο, 
αφού ακόμα και ένα «καλό προϊόν» όταν είναι κακά παρουσιασμένο 
τελικά χάνεται. 
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H Χημεία στο Λύκειο. H «Κατεύθυνση» 
Από την αρχή πρέπει κανείς να τονίσει ότι η Χημεία της Κα-

τεύθυνσης στηρίζεται άμεσα στη Χημεία της Γενικής Παιδείας της ο-
ποίας αποτελεί όχι ακριβώς συνέχεια αλλά συμπλήρωση και εμβάθυν-
ση. Απευθύνεται πλέον σε μαθητές οι οποίοι επέλεξαν τη Χημεία σαν 
ένα είτε κύριο είτε απαιτούμενο μάθημα για τον κύκλο των μεταλυ-
κειακών τους σπουδών. Συνεπώς όλοι οι τεθέντες στόχοι και αντικειμε-
νικοί σκοποί στη Γενική Χημεία, εξακολουθούν και ισχύουν και στη 
Χημεία της Κατεύθυνσης. Μία νέα παράμετρος η οποία υπεισέρχεται 
είναι ότι τα μαθήματα αυτά της κατεύθυνσης θα πρέπει να λειτουργή-
σει σαν μια εισαγωγή των αντίστοιχων μαθημάτων που θα ακολουθή-
σουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και η παράμετρος αυτή, όσο αντι-
παιδαγωγική και αν ακούγεται, είναι μια πραγματικότητα που κανείς 
δεν μπορεί να αρνηθεί. H Κατεύθυνση λοιπόν έρχεται να καλύψει, 
πλην των άλλων και το κενό το οποίο υπάρχει μεταξύ δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κενό στο οποίο πέφτουν όλοι σχεδόν οι 
φοιτητές (πρωτοετείς κυρίως), ιδιαίτερα αν δεν μπορούν να ανατρέξουν 
στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Όμως μέσα από το σκεπτικό αυτό είναι δυνατόν να διαμορφωθούν 
και οι «προδιαγραφές» των μελλοντικών σπουδαστών. Σπουδαστών 
των καλουμένων Θετικών Επιστημών. Κάτω από τις σκέψεις αυτές 
έγινε και η στοχοθεσία για τη Χημεία της Κατεύθυνσης των B' και Γ' 
Λυκείου, σαν συνέχεια εκείνης της Γ ενικής και η οποία περιλαμβάνει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά -στόχους: 

• Ποσοτική αύξηση της ύλης, ώστε να περιλάβει γνωστικές περιοχές 
τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα για τις Πανεπιστημιακές σπου-
δές και τα οποία δε θίγονται στην Γενική Παιδεία, όπως π.χ. θέματα 
Χημικής ισορροπίας, Θερμοδυναμικής κλπ. 

• Αναβάθμιση και εμβάθυνση σε ορισμένα θέματα της Γενικής Παι-
δείας, όπως για παράδειγμα είναι η δομή της ύλης, οι έννοιες των οξέ-
ων - βάσεων, οι μηχανισμοί των οργανικών αντιδράσεων. 

••• Μετάβαση από μια περιγραφική σε μια ποιο αυστηρή αντιμετώπιση 
και παρουσίαση των θεμάτων. O όρος αυστηρή δεν θα πρέπει να πε-
ριορίζεται μόνο στην ορολογία και στην μαθηματική έκφραση των νό-
μων, αλλά και στην αναζήτηση και ταξινόμηση των αιτίων, των ερμη-
νειών και των θεωριών οι οποίες καλύπτουν τα αναφερόμενα φαινόμε-
να. 
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• Αύξηση και χρήση αναβαθμισμένου μαθηματικού λογισμού με τον 
οποίο οι μαθητές παράλληλα εξοικειώνονται, όπως π.χ. οι γραφικές 
παραστάσεις, τα συστήματα, οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις κλπ. 
• Πληρέστερη εκμετάλλευση των πειραματικών δεδομένων και των 
εξ αυτών συναγομένων συμπερασμάτων, όπως είναι τα φάσματα εκ-
πομπής των στοιχείων, η ηλεκτρόλυση κλπ. 
• Στενότερη και πιο συντονισμένη σχέση με τα παράλληλα διδασκό-
μενα σε ανάλογο επίπεδο μαθήματα: Φυσική, Βιολογία και Μαθηματι-
κά, ώστε προοδευτικά να δημιουργείται μια θετικότερη δομή στον τρό-
πο σκέψης των μαθητών. 
• Αξιοποίηση των βιβλιογραφικών κυρίως (και www-) πηγών με 
θέματα -εργασίες, ώστε να στρέφεται ο μαθητής - και ο διδάσκων α-
ναγκαστικά- προς τη βιβλιογραφική έρευνα και τη σφαιρική αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων. 

Γ ενικά δεν υπάρχει λόγος να μην ακολουθήσουμε το ίδιο διδακτι-
κό μοντέλο με αυτό που αναπτύχθηκε παραπάνω ( βλέπε γενικές οδηγί-
ες για τη διεξαγωγή του μαθήματος). Μπορεί βέβαια να γίνει πιο «σφι-
κτός» και πιο αυστηρός ο τρόπος διδασκαλίας, αλλά σε γενικές γραμ-
μές προτείνονται τα ίδια βήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δο-
θεί στον ορθό συντονισμό μεταξύ της θεωρίας και των πειραμάτων 
που διεξάγονται, αφού τα τελευταία δεν γίνονται μόνο υπό μορφή επί-
δειξης, αλλά θα πρέπει να αξιοποιούνται ποιοτικά και ποσοτικά τα πο-
ρίσματα τους. Επίσης είναι απαραίτητη η στενή επαφή με τους διδά-
σκοντες συναδέλφους της Φυσικής, Βιολογίας και Μαθηματικών, ώ-
στε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις ή αντιθέσεις στην προσέγγι-
ση κοινών θεμάτων. 
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Ta πειράματα στη Χημεία του Λυκείου. 
Γενικά 

Av ανατρέξει κανείς στους τίτλους και μόνο των λεγομένων 
εγχειριδίων Χημείας παλαιοτέρων ετών θα δει να τιτλοφορούνται σαν 
Πειραματική Χημεία. O όρος δηλαδή πείραμα και πειραματική ήταν 
απόλυτα συνυφασμένος με την υπόσταση της Χημείας. Συνεχίζοντας 
την αναδρομή θα δει σιγά-σιγά το προσδιοριστικό επίθετο πειραματική 
να απαλείφεται από τον τίτλο και η χημεία να απορφανίζεται σε Χημεί-
α. Βέβαια αυτό έχει κάποιους λόγους και δικαιολογίες μια και η θεω-
ρητική Χημεία αναπτύχθηκε πολύ και ταυτόχρονα «εκλαϊκεύτηκε». 
Όμως δεν πρέπει κανείς να απαρνιέται τις πειραματικές αυτές ρίζες οι 
οποίες εξακολουθούν και στηρίζουν το όλο οικοδόμημα της Χημείας. 

Av επίσης ρωτήσει κανείς οποιονδήποτε καθηγητή Χημείας για 
τη σημασία ενός εργαστηριακού πειράματος στην πορεία της διδασκα-
λίας, είναι βέβαιο ότι θα πάρετε απάντηση που θα βεβαιώνει ότι αυτό, 
το πείραμα, είναι κρίσιμο και αποφασιστικό για την κατανόηση του 
όλου μαθήματος. To πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχουν μελέτες και 
πορίσματα με ποσοτικές μετρήσεις που να δείχνουν διαφορές σε από-
δοση μαθητών που παρακολούθησαν ή όχι ολοκληρωμένα εργαστηρια-
κά πειράματα. Και αυτό γιατί ποτέ δεν έχει γίνει μια τέτοια ολοκληρω-
μένη και όχι περιστασιακή, πειραματική οργάνωση και διδασκαλία του 
μαθήματος της Χημείας στον Ελλαδικό χώρο. 

Σκοποί και στόχοι του πειράματος 
Όταν κανείς σχεδιάζει μια πειραματική προσέγγιση του μαθή-

ματος της Χημείας, πέρα από τα άλλα προβλήματα, αντιμετωπίζει τρία 
θεμελιακά θέματα- ερωτήματα. Πρώτον, θα μπορούν οι μαθητές χωρίς 
καμιά προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία να συλλέγουν δεδομένα 
ακριβή και αναπαραγωγίσιμα ώστε αυτά να υποστηρίξουν νόμους και 
θεωρίες; Δεύτερον, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν πειράματα ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να τα εκτελέσουν, να κάνουν τις απαιτούμενες 
παρατηρήσεις και να εξάγουν τα απαιτούμενα συμπεράσματα κατά την 
περιορισμένη διάρκεια της μιας περιόδου; Τρίτον, είναι δυνατόν να 
σχεδιαστεί ένα σύνολο πειραμάτων τα οποία να καλύπτουν το σύνολο 
της διδασκόμενης θεωρίας και αν όχι ποια είναι η κατάλληλη επιλογή 
των πειραμάτων; 

Αυτά τα θεμελιακά ερωτήματα ουσιαστικά πρέπει να καλύπτο-
νται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Εμείς εδώ παραθέτουμε μερικές 
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σκέψεις πάνω στην υλοποίηση των δεδομένων αυτών. To πείραμα και 
γενικότερα η εργαστηριακή διδασκαλία έχει τους παρακάτω σκοπούς: 
••• Να υλοποιήσει και να αποσαφηνίσει θεωρητικές αρχές οι οποίες 
διδάχτηκαν στην τάξη μέσα από την άμεση επαφή με τα υλικά 
•> Να δώσει στο μαθητή μια αίσθηση του πραγματισμού της επιστή-
μης φέρνοντάς των σε επαφή με φαινόμενα τα οποία αλλιώς δεν θα 
ήταν γι' αυτόν παρά μόνο λέξεις. 
• Να καταστήσει το επιστημονικό γεγονός εύκολα κατανοητό και 
ταυτόχρονα εντυπωσιακό και ελκυστικό ώστε να μη λησμονηθεί. 
• Να δώσει στο μαθητή μια άποψη για τις βασικές επιστημονικές -
εργαστηριακές μεθόδους και τεχνικές, οδηγώντας τον στον να χρησι-
μοποιήσει τα χέρια και εκπαιδεύοντάς τον στο πώς να τα χρησιμοποιεί. 
Από πιο παιδαγωγική σκοπιά δυο γενικές τάσεις μπορεί να δει και να 
αποδώσει κανείς στο εργαστήριο. 

H πρώτη είναι η πιο κλασική και στηρίζεται στη θέση ότι «ο 
μόνος τρόπος για να μάθει κανείς για κάποιο π.χ. φαινόμενο είναι να 
δει τα αποτελέσματά του, να πειραματιστεί με αυτό, δουλεύοντας σε 
ένα εργαστήριο». Av δηλαδή θέλεις να δώσεις υπόσταση στην πρόταση 
π.χ. «το νιτρικό οξύ αντιδρά με τον χαλκό» δεν έχεις παρά να πειραμα-
τιστείς με αυτό στο εργαστήριο. 

H δεύτερη πιο νεωτεριστική, αλλά και πιο ρεαλιστική για τις 
μοντέρνες εργαστηριακές δομές αντίληψη, θεωρεί το εργαστήριο σαν 
ένα χώρο παραγωγής δεδομένων τα οποία μετά χρήζουν κάποιων λογι-
κών και μαθηματικών επεξεργασιών, ώστε να εξαχθούν κάποια συμπε-
ράσματα. 

Πιστεύουμε ότι στην πρώτη αυτή φάση και επαφή των μαθη-
τών με το εργαστήριο η πρώτη μαθησιακή αντίληψη πρέπει να επικρα-
τήσει στην επιλογή, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των πειραμάτων. 

Ατομική διεξαγωγή πειράματος εναντίον της επίδειξης 
Πάντα σε αυτή την φάση της εκπαίδευσης που είναι και η πρώ-

τη επαφή των μαθητών με το εργαστήριο, μπαίνει το θέμα του αν το 
πείραμα πρέπει να γίνεται από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά (ακόμα και 
αν υπάρχει αυτή η ακραία, δυστυχώς, για τα δεδομένα μας) ή ο μαθη-
τής να παρακολουθεί το πείραμα που εκτελεί ο καθηγητής του με μορ-
φή επίδειξης. 

Από παιδαγωγική σκοπιά το δίλημμα ή η διαμάχη αυτή των 
δύο αυτών σχολών είναι μια ισοπαλία. Δεν υπάρχουν μετρήσεις, δύ-
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σκόλες έτσι και αλλιώς, που να δείχνουν υπεροχή της μιας ή της άλλης 
μεθόδου. Είναι αλήθεια ότι η ατομική διεξαγωγή του πειράματος θα 
μπορούσε να βελτιώνει την ικανότητα χειρισμών και να αυξάνει την 
εμπιστοσύνη του πειραματιζόμενου στον εαυτό του. Όμως στη φάση 
αυτή του πρωτόπειρου αυτά μπορεί να έχουν αντίθετα αποτελέσματα. 
H επίδειξη από την άλλη πλευρά βελτιώνει την παρατηρητικότητα και 
την προσέγγιση στην επιστημονική μεθοδολογία και εξαγωγή πορισμά-
των. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το γεγονός ότι οι περισσότεροι καθη-
γητές επιλέγουν, πολλές φορές εκ των πραγμάτων και για λιγότερο θε-
ωρητικούς λόγους, τη μέθοδο της επίδειξης των πειραμάτων στο εργα-
στήριο. 

To πείραμα πρώτα ή η θεωρία ; 
To ερώτημα το οποίο τίθεται τώρα είναι αν πρέπει το πείραμα 

να προηγείται της θεωρίας ή να έπεται αυτής . Ουσιαστικά μέσα από το 
ερώτημα αυτό προβάλλει και ο τρόπος που εξελίχτηκε και εξελίσσεται 
η Χημεία. Στην κλασική της πορεία το πείραμα προηγήθηκε και πάνω 
σε αυτό θεμελιώθηκε η οποία θεωρητική εξέλιξη. Στην πορεία όμως 
της εξέλιξης συμβαίνει να διατυπώνεται μια θεωρία η οποία και επι-
βάλλει το πείραμα που ακολουθεί, προκειμένου αυτή να επαληθευθεί ή 
όχι-

Εμείς πιστεύουμε ότι σε ότι αφορά τα εργαστηριακά πειράματα 
πρέπει να ακολουθηθούν και οι δύο δρόμοι, ένας για καθένα από τα 
δύο σκέλη της Χημείας στο Λύκειο, δηλαδή Γ ενικής Παιδείας και Κα-
τεύθυνσης. Εις μεν τη Γενική προτείνουμε το πείραμα να προηγείται 
της θεωρίας ώστε να υπερτονιστεί η παρατήρηση, εις δε την Κατεύ-
θυνση να προηγείται η θεωρία, ώστε να δίνεται έμφαση στην εφαρμο-
γή, στην αξία της μέτρησης και στη δυνατότητα ελέγχου των θεωρητι-
κών απόψεων, τύπων, νόμων μέσα από τον πειραματικό έλεγχο. 

Πάντως και για τις δύο περιπτώσεις προτάξαμε στον εργαστη-
ριακό οδηγό ένα μικρό σύνολο προκαταρκτικών ερωτήσεων σαν προερ-
γαστηριακή δουλειά, ώστε ο προσερχόμενος στο εργαστήριο να έχει μια 
πρώτη γνώση του τι πρόκειται να επακολουθήσει. 

Τα παραπάνω μπορούν να παρασταθούν σχηματικά ως εξής: 
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ΠΡΙΝ TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΙΑΣ 
- ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΈς 
Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ 

Προσομοίωση πειραμάτων με υπολογιστή 
Από πρώτη όψη η χρήση του υπολογιστή για βελτίωση της ερ-

γαστηριακής δεξιότητας φαίνεται δύσκολο και αντιφατικό. Όμως ένας 
αρκετά μεγάλος αριθμός από εμπνευσμένες εφαρμογές , οι οποίες περι-
λαμβάνουν τη λεγόμενη προσομοίωση -simulation - έχουν αναπτυχθεί 
ακόμα και στην περιοχή του εργαστηρίου της υγροχημείας. H προσο-
μοίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν «αντιποίηση» ενός πειράματος 
μέσω του υπολογιστή και μπορεί να κάνει το πείραμα πιο κατανοητό 
στον μαθητή. Αυτό δε που αποτελεί δεδομένο στην σημερινή πραγμα-
τικότητα, είναι ότι οι νέοι μπορεί να μην έχουν καμιά εργαστηριακή 
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πείρα έχουν, όμως, οι πιο πολλοί απ' αυτούς, περάσει πολλές ώρες 
μπροστά στον υπολογιστή, έστω σαν «παιχνίδι». 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της προσομοίωσης μέ-
σω υπολογιστού απέναντι σε ένα κλασικά οργανωμένο πείραμα είναι 
το κέρδος σε πολύτιιιο διδακτικό γρόνο. Για παράδειγμα ένα πείραμα 
κινητικής με μια αντίδραση -ρολόι γίνεται μαζί με μια στοιχειώδη συ-
ζήτηση μόλις και μετά βίας σε μια διδακτική ώρα. Δεν υπάρχει χρόνος 
της διερεύνησης παραμέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 
όλο φαινόμενο, όπως π.χ. η μεταβολή στη συγκέντρωση των αντιδρώ-
ντων, η θερμοκρασία ή η παρουσία καταλύτη. Av στην θέση του πει-
ράματος χρησιμοποιηθεί ένα καλά σχεδιασμένο πείραμα προσομοίω-
σης είναι δυνατόν στον ίδιο χρόνο να μελετηθούν όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες. 

Ας μην λησμονούμε ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι περισσότε-
ροι καθηγητές λόγω πολλών λόγων καταλήγουν στην επίδειξη σαν 
τρόπο διεξαγωγής των πειραμάτων. H προσομοίωση λοιπόν έρχεται 
σαν μια λογική και πιο πλήρης συνέχεια της. Οι προσομοιώσεις οργα-
νώνονται έτσι ώστε να ζητούν από τους μαθητές να παίρνουν αιτιολο-
γημένες αποφάσεις που αφορούν π.χ. στην εκλογή του κατάλληλου 
οργάνου ή σκεύους για κάθε πειραματική ενέργεια, στον κατάλληλο 
χειρισμό του, στην εκλογή όπου χρειάζεται καταλλήλων αντιδραστη-
ρίων κλπ. Με άλλα λόγια η επιτυχής προσομοίωση των πειραμάτων 
εμπλέκει και οδηγεί το μαθητή στα ίδια ερωτήματα, αποφάσεις, διαδι-
κασίες, οργάνωση, υλικά με το πραγματικό πείραμα. 

Οι προσομοιώσεις των πειραμάτων κερδίζουν ολοένα και πε-
ρισσότερο έδαφος. Είναι οικονομικότερες μια και δεν υπάρχουν κατα-
ναλώσεις αντιδραστηρίων και ακίνδυνες ακόμα και για τα πιο «επικίν-
δυνα» πειράματα τα οποία υπό συνήθεις συνθήκες δεν θα επιτελούντο 
ποτέ. 

Βέβαια δεν είναι δυνατόν και επιτρεπτό όλα να γίνουν μια ει-
κονική πραγματικότητα. Κάθε καθηγητής μπορεί να επιλέξει κάποια 
βασικά, πραγματικά, πειράματα και κάποια προσομοιωμένα, αν βέβαια 
διαθέτει τέτοια επιλογή. Και εδώ μια ισορροπία είναι απαραίτητη. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 1 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενικό μέρος οργανικής χημείας 
1.1. Εισαγωγή στην οργανική χημεία 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να διακρίνει από ένα πλήθος ενώσεων τις οργανικές ενώσεις. 
• Να αναγνωρίζει τη σημασία της οργανικής χημείας ως επιστή-

μης έρευνας και εφαρμογών στην καθημερινή ζωή. 
• Να αιτιολογεί το μεγάλο αριθμό των οργανικών ενώσεων στη-

ριζόμενος στην ηλεκτρονιακή δομή και στη μικρή ατομική α-
κτίνα του άνθρακα. 
Να διακρίνει τις κορεσμένες από τις ακόρεστες οργανικές ενώ-
σεις. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ρωτάμε τους μαθητές ποιες ενώσεις μελετά η οργανική χημεία και 
περιμένουμε την απάντηση: «τις ενώσεις του άνθρακα». Στις συνέχεια 
αναφέρουμε τις εξαιρέσεις, δηλαδή τις ενώσεις του C που εξετάζει η 
ανόργανη χημεία. Αναπτύσσουμε τη βιταλιστική άποψη και εξηγούμε 
πως αυτή καταρρίφθηκε από το Wohler με την παρασκευή της ουρίας 
από ανόργανα υλικά. Τέλος τονίζουμε στους μαθητές ότι η διάκριση 
μεταξύ ανόργανης και οργανικής χημείας γίνεται σήμερα για συστη-
ματικούς μόνο λόγους μελέτης. 

ΦΑΣΗ 2 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας αναφέρουν τις σύγχρονες εφαρμογές 
της οργανικής χημείας, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα από 
την ιατρική, τη διατροφή, την ενδυμασία, την πετροχημεία. Στο ση-
μείο αυτό προβάλλεται η σχετική διαφάνεια Δ. 1.1.1. 
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ΦΑΣΗ 3 
Προβληματίζουμε τους μαθητές συγκρίνοντας τον αριθμό των ενώ-
σεων του άνθρακα με τον αριθμό των ανόργανων ενώσεων. Εξηγούμε 
ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του άν-
θρακα, δηλαδή στα τέσσερα μονήρη ηλεκτρόνια που διαθέτει στη 
στιβάδα σθένους του, καθώς και στη μικρή ατομική ακτίνα του. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε τα είδη των δεσμών με τα οποία συνδέονται τα άτομα 
του άνθρακα, δηλαδή τον απλό, το διπλό και τον τριπλό δεσμό. Στη 
συνέχεια εξηγούμε τη διάκριση που γίνεται μεταξύ των οργανικών 
ενώσεων σε κορεσμένες και ακόρεστες, με βάση το είδος του δεσμού 
που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων άνθρακα. Δηλαδή, ότι οι ακό-
ρεστες οργανικές ενώσεις διαθέτουν τουλάχιστον ένα διπλό ή τριπλό 
δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε 
τη διαφάνεια Δ. 1.1.2 στην οποία απεικονίζονται μοριακά προσομοιώ-
ματα κορεσμένων και ακόρεστων οργανικών ενώσεων. Στη συνέχεια 
ζητάμε από τους μαθητές από ένα σύνολο οργανικών ενώσεων να ξε-
χωρίσουν ποιες απ' αυτές είναι κορεσμένες και ποιες είναι ακόρεστες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: Ερωτήσεις επανάληψης 1, 2, 3. 
Άσκηση 10. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Ενιαίου Λυκείου, Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, Αθήνα 1998. 
2. Coulson Ε.Η. et a l , « Nuffield Advanced Science, Χημεία, Βιβλίο 
Σπουδαστή I, Θέματα 1-12 », εκδ.,Γ.Α. Πνευματικού, Αθήνα, 1998 
σελ.254-255. 
3. Πίπη E., Ταπής X., « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου κοινού κορ-
μού », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.9-12. 
4. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ. 18-19. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ποιες ενώσεις μελετά η 
οργανική χημεία. 

ΦΑΣΗ 2 
Σημασία της οργανικής χη-
μείας. 

ΦΑΣΗ 3 
Γιατί το άτομο του άνθρακα 
ξεχωρίζει. 

Διαφάνεια Δ.1.1.1: Προϊόντα 
καθημερινής χρήσης στην 
υπηρεσία της οργανικής χημείας. 

-α 
ΦΑΣΗ 4 

Διάκριση οργανικών 
ενώσεων σε κορεσμένες και 
ακόρεστες. 

<=> 
Διαφάνεια Δ. 1.1.2: Μοριακά 
προσομοιώματα κορεσμένων και 
ακόρεστων ενώσεων. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 2 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενικό μέρος οργανικής χημείας 
1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - ομόλογες σειρές 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 

Να ταξινομεί τις οργανικές ενώσεις με βάση: 
α) το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του 
άνθρακα, 
β) τη διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας, 
γ) τη χαρακτηριστική ομάδα που περιέχουν. 

Να ορίζει τι είναι ομόλογη σειρά και να αναφέρει τα κοινά χα-
ρακτηριστικά των ενώσεων που ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά. 
• Να γράφει τους γενικούς μοριακούς τύπους των κυριότερων 
ομόλογων σειρών καθώς και τους μοριακούς τύπους διαφόρων με-
λών τους. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ρωτάμε τους μαθητές ποιοι λόγοι επέβαλλαν το θέμα της ταξινόμησης 
των οργανικών ενώσεων σε διάφορες κατηγορίες και περιμένουμε την 
απάντηση: « ο μεγάλος αριθμός των οργανικών ενώσεων και η ανά-
γκη για τη συστηματική μελέτη τους ». Στη συνέχεια ρωτάμε τους 
μαθητές αν γνωρίζουν κάποιο τρόπο ταξινόμησης των οργανικών ε-
νώσεων και περιμένουμε την απάντηση: « σε κορεσμένες και ακόρε-
στες». Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούμε 
με το προηγούμενο μάθημα και να αξιολογήσουμε το βαθμό αφομοί-
ωσης του. Κατόπιν αναφέρουμε ένα δεύτερο τρόπο ταξινόμησης των 
οργανικών ενώσεων που στηρίζεται στη μορφή που έχει η ανθρακική 
αλυσίδα. Με τη λογική αυτή οι οργανικές ενώσεις διακρίνονται: α. σε 
άκυκλες (ευθεία ή διακλαδισμένη αλυσίδα), β. σε κυκλικές (ισοκυ-
κλικές ή ετεροκυκλικές) και τις ισοκυκλικές σε αρωματικές και αλει-
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κυκλικές, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο σημείο αυτό 
προβάλλουμε τη σχετική διαφάνεια Δ. 1.2.1. 

ΦΑΣΗ 2 
Δίνουμε τον ορισμό της χαρακτηριστικής ομάδας μιας οργανικής έ-
νωσης και αναφέρουμε τους τύπους των κυριότερων χαρακτηριστι-
κών ομάδων με τις ονομασίες τους, καθώς και τις ονομασίες των α-
ντίστοιχων οργανικών ενώσεων που περιέχουν τις ομάδες. Τέλος, ζη-
τάμε από ένα πλήθος οργανικών ενώσεων να διακρίνουν οι μαθητές 
ποιες είναι αλκοόλες, ποιες αλδεϋδες, ποιοι υδρογονάνθρακες κλπ. 

ΦΑΣΗ 3 
Δίνουμε τον ορισμό της ομόλογης σειράς και παίρνοντας ως παρά-
δειγμα μία σειρά ενώσεων της ίδιας ομόλογης σειράς (με τη συμμετο-
χή των μαθητών) αναφέρουμε τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των 
ενώσεων. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε στους μαθητές τους γενικούς μοριακούς τύπους των κυ-
ριότερων ομόλογων σειρών, δίνοντας παραδείγματα, με έμφαση στο 
I0 μέλος της ομόλογης σειράς. Εδώ τονίζουμε την αναγκαιότητα της 
απομνημόνευσης των γενικών τύπων των ομόλογων σειρών που είναι 
απαραίτητοι για τη συνέχεια. Στο σημείο αυτό προβάλλεται η σχετική 
διαφάνεια Δ. 1.2.2. Στη συνέχεια δίνουμε τους μοριακούς τύπους δια-
φόρων οργανικών ενώσεων και ζητάμε από τους μαθητές να διακρί-
νουν σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει ο καθένας απ' αυτούς. Επίσης 
ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν κάποιο μέλος μιας ομόλογης 
σειράς π.χ. το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 12. 
Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 11, 13, 14, 15. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ταξινόμηση οργανικών ε-
νώσεων με βάση τη διάταξη 
της ανθρακικής αλυσίδας. 

Διαφάνεια Δ.1.2.1: Διαγραμμα-
τική παρουσίαση ταξινόμησης 
οργανικών ενώσεων. 

-α 
ΦΑΣΗ 2 

Ταξινόμηση οργανικών ε-
νώσεων με βάση τη χαρα-
κτηριστική ομάδα που πε-
ριέχουν στο μόριο τους.. 

.α 
ΦΑΣΗ 3 

Ταξινόμηση οργανικών ε-
νώσεων με βάση τις ομόλο-
γες σειοέο. 

- Α 

Διαφάνεια Δ. 1.2.2: Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα ομόλο-
γων σειρών. 

ΦΑΣΗ 4 
Εφαρμογές: εύρεση της ο-
μόλογης σειράς που ανήκει 
μια οργανική ένωση με βά-
ση το μοριακό τύπο της. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Πίπη E., Ταπής X., « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου κοινού κορ-
μού », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ. 12-15. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.27-34. 
3. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση,1986, σελ. 1-11 και 23-46. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 3 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενικό μέρος οργανικής χημείας 
1.3 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να γράφει και να ονομάζει σύμφωνα με τους κανόνες της IU-
PAC άκυκλες οργανικές ενώσεις που ανήκουν σε ορισμένες βασι-
κές κατηγορίες (ομόλογες σειρές), όπως υδρογονάνθρακες (αλκάνια 
- αλκένια - αλκίνια - αλκαδιένια), αλκοόλες, αιθέρες, αλδεΰδες, κε-
τόνες οξέα, εστέρες, αλκυλαλογονίδια. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αναφέρουμε στους μαθητές ότι η ονομασία μιας άκυκλης οργανικής 
ένωσης προκύπτει από το συνδυασμό τριών συνθετικών, όπως προκύ-
πτει από τον πίνακα 1.4. της θεωρίας του βιβλίου ο οποίος προβάλλε-
ται στη διαφάνεια Δ. 1.3.1. 
Επισημαίνουμε ότι η ονοματολογία των οργανικών ενώσεων στηρίζε-
ται στους κανόνες που έχει θεσπίσει η διεθνής οργάνωση εφαρμοσμέ-
νης και θεωρητικής χημείας (IUPAC ). 

ΦΑΣΗ 2 
Ρωτάμε τους μαθητές τι δείχνει ο συντακτικός τύπος και περιμένουμε 
την απάντηση: « τη διάταξη των ατόμων άνθρακα στο επίπεδο ». Στη 
συνέχεια δίνουμε παραδείγματα εφαρμογής της ονοματολογίας με 
βάση τον συντακτικό τύπο των ενώσεων. Σε πρώτη φάση υποδεικνύ-
ουμε τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να ονομά-
σουμε ενώσεις με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα, κορεσμένες και 
ακόρεστες,. Εξηγούμε τον τρόπο που γίνεται η αρίθμηση της ανθρα-
κικής αλυσίδας, δηλαδή ότι αρίθμηση αρχίζει από την άκρη της ευ-
θείας ανθρακικής αλυσίδας, που είναι πιο κοντά στο διπλό δεσμό ή 



36 

γενικά στον πολλαπλό δεσμό. Επίσης ότι η αρίθμηση αρχίζει από την 
άκρη της ανθρακικής αλυσίδας που είναι πιο κοντά στον άνθρακα που 
περιέχει τη χαρακτηριστική ομάδα. 

ΦΑΣΗ 3 
Στη συνέχεια αναφέρουμε τους βασικούς κανόνες για την ονομασία 
ενώσεων με διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα. Πρώτα δίνονται οι 
συμβολισμοί και οι ονομασίες των απλούστερων αλκυλίων π.χ. CH3-
μεθύλιο, CH3CH2- αιθύλιο κλπ. Επισημαίνουμε ότι αν μία ένωση έχει 
χαρακτηριστική ομάδα και διπλό ή τριπλό δεσμό και διακλαδώσεις, 
τότε αρχίζουμε την αρίθμηση της ανθρακικής αλυσίδας από το ακραίο 
εκείνο άτομο άνθρακα που είναι πλησιέστερο στη χαρακτηριστική 
ομάδα. Av η ένωση δεν έχει χαρακτηριστική ομάδα ή τα ακραία άτο-
μα άνθρακα απέχουν εξ' ίσου από τη χαρακτηριστική ομάδα, τότε 
αρχίζουμε την αρίθμηση από τον άνθρακα τον πλησιέστερο στον πολ-
λαπλό δεσμό. Τέλος, αν η ένωση δεν έχει ούτε πολλαπλό δεσμό ούτε 
χαρακτηριστική ομάδα τότε αρχίζουμε την αρίθμηση από το άτομο 
του άνθρακα το πλησιέστερο στη διακλάδωση. Στη συνέχεια δίνουμε 
τους συντακτικούς τύπους ορισμένων οργανικών ενώσεων με διακλά-
δωση και ζητάμε από τους μαθητές να τις ονομάσουν. 

ΦΑΣΗ 4 
Τέλος, ακολουθούμε την αντίθετη πορεία, δηλαδή δίνουμε τις ονομα-
σίες κατά IUPAC ορισμένων οργανικών ενώσεων και ζητάμε από 
τους μαθητές να γράψουν τους συντακτικούς τους τύπους. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 16, λυμένα παραδείγματα θε-
ωρίας παραγράφου 1.3. 
Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 17, 18, 21, 22, 25, 26, 31. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ονοματολογία οργανικών 
ενώσεων κατά IUPAC. 

Διαφάνεια Δ.1.3.1: Θεμελιώ-
δεις κανόνες κατά IUPAC. 

-Cl 
ΦΑΣΗ 2 

Ονοματολογία ενώσεων με 
ευθύγραμμη αλυσίδα. 

J J 
ΦΑΣΗ 3 

Ονοματολογία ενώσεων με 
διακλάδωση. 

-α 
ΦΑΣΗ 4 

Πως από την ονομασία 
προκύπτει ο συντακτικός 
τύπος της ένωσης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. IUPAC, "Nomenclature of organic chemistry", 1979. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Αυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.34-41. 
3. Μανωλκίδη K. Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ 47-61. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 4 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενικό μέρος οργανικής χημείας 
1.4α Ισομέρεια (Ισομέρεια - Είδη ισομέρειας - εύρεση ισομερών 
υδρογονανθράκων) 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να ορίζει τι είναι ισομέρεια, τι είναι συντακτική ισομέρεια και 
τι στερεοϊσομέρεια. 
• Να αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ισομέρεια στην ανάπτυ-
ξη της οργανικής χημείας 

Να ταξινομεί τη συντακτική ισομέρεια σε ισομέρεια αλυσίδας, 
ισομέρεια θέσης δεσμού ή ομάδας και ισομέρεια ομόλογης σειράς. 

Να γράφει και να ονομάζει τα άκυκλα συντακτικά ισομερή που 
αντιστοιχούν σε δεδομένο μοριακό τύπο υδρογονάνθρακα και να 
διακρίνει ποια απ' αυτά ανήκουν σε καθεμιά κατηγορία συντακτι-
κής ισομέρειας. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ορίζουμε τι είναι ισομέρεια, τι συντακτική ισομέρεια και τι στερεοϊ-
σομέρεια, δίνοντας σχετικά παραδείγματα. Ζητάμε από τους μαθητές 
να συσχετίσουν το μεγάλο αριθμό των οργανικών ενώσεων με το φαι-
νόμενο της ισομέρειας. Δίνουμε την πληροφορία ότι υπάρχουν δύο 
ισομερή αλκάνια με 4 άτομα άνθρακα και 75 με 10 άτομα άνθρακα 
και ζητούμε από τους μαθητές να προβλέψουν τον αριθμό των ισομε-
ρών αλκανίων με 20 άτομα άνθρακα. H απάντηση που περιμένουμε 
είναι πάνω από 350.000 (366.319). 

ΦΑΣΗ 2 
Εξηγούμε τι είναι ισομέρεια αλυσίδας, τι είναι ισομέρεια θέσης για το 
δεσμό και τη χαρακτηριστική ομάδα, καθώς και τι είναι ισομέρεια 
ομόλογης σειράς Σε κάθε περίπτωση δίνουμε χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα. Στο σημείο αυτό προβάλλεται η διαφάνεια Δ. 1.4.1, όπου 
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απεικονίζονται σε μοριακά προσομοιώματα ισομερή αλυσίδας (βου-
τάνιο και μεθυλοπροπάνιο) και ισομερή ομολόγου σειράς (αιθανόλη 
και διμεθυλαιθέρας). 

ΦΑΣΗ 3 
Γράφουμε τα ισομερή αλκάνια με 4, 5 και 6 άτομα άνθρακα, αντί-
στοιχα. Ζητάμε από τους μαθητές να χαρακτηρίσουν τα ισομερή ως 
ισομερή αλυσίδας ή θέσεως ή ομολόγου σειράς. Στο σημείο αυτό 
προβάλλεται η διαφάνεια Δ. 1.4.2, όπου απεικονίζονται σε μοριακά 
προσομοιώματα τα ισομερή αλυσίδας με μοριακό τύπο C5H12. Στη 
συνέχεια και με βάση τις ανθρακικές αλυσίδες των 4, 5 και 6 άτομων 
άνθρακα, γράφουμε σε συνεργασία με τους μαθητές τα ισομερή αλ-
κένια (βουτένια, πεντένια και εξένια). Για να επιτύχουμε αυτό μετα-
φέρουμε σε κάθε δυνατή θέση της ανθρακικής αλυσίδας, το διπλό δε-
σμό. Κατόπιν, ζητάμε από τους μαθητές να ονομάσουν τα αλκένια και 
να διακρίνουν ποια απ' αυτά είναι ισομερή θέσεως και ποια ισομερή 
αλυσίδας. Στο σημείο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να επαναλάβου-
με ορισμένους από τους βασικούς κανόνες ονοματολογίας κατά IU-
PAC και να διαπιστώσουμε το βαθμό αφομοίωσης της προηγούμενης 
διδακτικής ενότητας από τους μαθητές. 
Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για την εύρεση των ισομερών αλκι-
νίων με 4, 5 και 6 άτομα άνθρακα. 

ΦΑΣΗ 4 
Τονίζουμε στους μαθητές την ανάγκη να γνωρίζουν τις δυνατές διά-
ταξη των ανθρακικών αλυσίδων με 4, 5 και 6 άτομα άνθρακα, αφού οι 
διατάξεις αυτές αποτελούν τη βάση για να βρούμε τα συντακτικά ισο-
μερή και άλλων οργανικών ενώσεων, όπως των αλκοολών και των 
αλκυλαλογονιδίων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 24, 33, 34. 
Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 19, 20, 23, 27, 35. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΛΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ I 
Ισομέρεια, συντακτική ισο-
μέρεια και στερεοϊσομέρεια. 

-Cl 

ΦΑΣΗ 3 
Εύρεση συντακτικά ισομε-
ρών αλκανίων και αλκενί-
ων. Ν 

Διαφάνεια Δ.1.4.1: Παράδειγμα 
Συντακτικών ισομερών με μο-
ριακά προσομοιώματα. 

Διαφάνεια Δ.1.4.2: Συντακτικά 
ισομερή πεντανίου με μοριακά 
προσομοιώματα. 

ΦΑΣΗ 2 
Ισομέρεια αλυσίδας, ισομέ-
ρεια θέσης και ισομέρεια 
ομόλογης σειράς. 

-Cl 
ΦΑΣΗ 4 

Εύρεση συντακτικά ισομε-
ρών αλκινίων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1 .Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.42-47. 
2. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ 62-65. 
3. Τσίπης K., κ.α «Χημεία B' Ενιαίου Λυκείου γενικής παιδείας», 
ΟΕΔΒ, 2000, σελ.20-26. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 5 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενικό μέρος οργανικής χημείας 
1.4β Ισομέρεια (Εύρεση των ισομερών ορισμένων κορεσμένων 
μονοπαραγώγων οργανικών ενώσεων) 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 

Να γράφει και να ονομάζει τα άκυκλα συντακτικά ισομερή ορι-
σμένων κορεσμένων μονοπαραγώγων, όπως είναι οι κορεσμένες 
μονοσθενείς αλκοόλες, οι κορεσμένες μονοσθενείς αλδεΰδες, οι 
κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες, τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά 
οξέα και τα αλκυλαλογονίδια. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα. Ζητάμε από τους μαθη-
τές να βρουν τα ισομερή πεντένια. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο 
διδάσκοντα να εντοπίσει το βαθμό αφομοίωσης της ύλης του προη-
γουμένου μαθήματος από τους μαθητές. 

ΦΑΣΗ 2 
Ζητάμε από τους μαθητές να βρουν τα ισομερή κάποιου αλκυλαλογο-
νιδίου π.χ. C4H9Cl. Για να πετύχουμε αυτό συμβουλεύουμε τους μα-
θητές να μεταφέρουν τη χαρακτηριστική ομάδα ( αλογονομάδα π.χ. 
- C l ) σε κάθε δυνατή θέση της ανθρακικής αλυσίδας. Αφού γράψουμε 
όλα τα δυνατά ισομερή, ζητάμε από τους μαθητές να τα ονομάσουν 
κατά IUPAC. M' αυτό τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να επανα-
λάβουμε ορισμένους βασικούς κανόνες ονοματολογίας. 
Με την ίδια λογική βρίσκουμε τα ισομερή μιας κορεσμένης μονοσθε-
νούς αλκοόλης π.χ. C4H9OH. Αφού βρούμε όλα τα ισομερή, ζητάμε 
από τους μαθητές να τα ονομάσουν κατά IUPAC και να τα ταξινομή-
σουν σε ισομερή αλυσίδας, θέσεως και ομολόγου σειράς. 



42 

ΦΑΣΗ 3 
Στη συνέχεια αναζητούμε τα ισομερή (συντακτικά) των αλδεϋδών, 
των κετονών. Υπενθυμίζουμε ότι οι κορεσμένες μονοσθενείς αλδεϋ-
δες και οι κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες με τον ίδιο μοριακό τύπο 
είναι ισομερή ομολόγου σειράς και έχουν το γενικό CvH2vO. 
Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τους χημικούς τύπους της 
αλδεϋδομάδας, (-CH=O) και της κετονομάδας (-C=O) και τους υ-
πενθυμίζουμε ότι η ομάδα -CH=O βρίσκεται πάντοτε στη θέση 1 της 
ανθρακικής αλυσίδας, ενώ η ομάδα -C=O βρίσκεται πάντοτε σε θέση 
διαφορετική της 1. Κατόπιν διατηρώντας σταθερή τη χαρακτηριστική 
ομάδα, τοποθετούμε τα υπόλοιπα άτομα άνθρακα, σχηματίζοντας ό-
λες τις δυνατές ανθρακικές αλυσίδες. Αφού γράψουμε τα ισομερή, 
ζητάμε από τους μαθητές να τα ονομάσουν και να τα κατατάξουν σε 
ισομερή αλυσίδας, θέσεως και ομολόγου σειράς. 
Με την ίδια λογική βρίσκουμε τα ισομερή καρβοξυλικά οξέα π.χ. τα 
οξέα που έχουν μοριακό τύπο C3H7COOH. Στο σημείο αυτό επιση-
μάνουμε ότι η -COOH βρίσκεται πάντοτε στη θέση 1 της ανθρακικής 
αλυσίδας, Αφού βρούμε όλα τα ισομερή, ζητάμε από τους μαθητές να 
τα ονομάσουν κατά IUPAC και να τα ταξινομήσουν σε ισομερή αλυ-
σίδας και, θέσεως. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: εύρεση ισομερών με τύπους 
C4H9Cl, C4H9OH και C3H7COOH. 
Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: εύρεση ισομερών με τύπους 
C5HiiCl, C5Hi0O και C4H9COOH, και από τις ασκήσεις του βιβλίου 
οι 28, 29, 30 και 32. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Σύνδεση με το προηγούμενο 
μάθημα. 

-α 
ΦΑΣΗ 2 

Παραδείγματα εύρεσης ισο-
μερών αλκυλαλογονίδιων 
και αλκοολών. 

Cl 
ΦΑΣΗ 3 

Παραδείγματα εύρεσης ισο-
μερών αλδεϋδών - κετονών 
και καοβοαυλικών ο£έων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1 .Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.42-47. 
2. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ 62-65. 
3.Τσίπης K., κ.α «Χημεία B' Ενιαίου Λυκείου γενικής παιδείας », 
ΟΕΔΒ, 2000, σελ.21-26. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 6 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενικό μέρος οργανικής χημείας 
1.5. Ανάλυση των οργανικών ενώσεων 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει τη διαδικασία για την ποιοτική και ποσοτική 
στοιχειακή ανάλυση μιας οργανικής ένωσης. 
• Να προσδιορίζει τον εμπειρικό τύπο μιας οργανικής ένωσης με 
βάση την ποσοτική ανάλυση. 

Να υπολογίζει τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) μιας οργανικής 
ένωσης με ορισμένες μεθόδους. 
• Να προσδιορίζει το μοριακό τύπο μιας οργανικής ένωσης συν-
δέοντας τον εμπειρικό τύπο με τη σχετική μοριακή μάζα της ένω-
σης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Εξηγούμε τι είναι η στοιχειακή ποιοτική και ποσοτική χημική ανάλυ-
ση. Διευκρινίζουμε ότι σ' αυτό το επίπεδο θα περιοριστούμε στη με-
λέτη ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού του C και του H, παρά 
το γεγονός ότι πολλές οργανικές ενώσεις περιέχουν και άλλα στοιχεί-
α, όπως π.χ. N, S. 

ΦΑΣΗ 2 
Αναπτύσσουμε περιληπτικά τη διαδικασία για την ποιοτική και πο-
σοτική ανάλυση του άνθρακα και του υδρογόνου. Για τη γραφή των 
σχετικών χημικών αντιδράσεων ζητάμε τη βοήθεια των μαθητών 
(σύνδεση με την ύλη της A' Λυκείου). Στο σημείο αυτό προβάλλεται 
η σχετική διαφάνεια Δ. 1.5.1. 
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ΦΑΣΗ 3 
Ρωτάμε τους μαθητές τι δείχνει ο εμπειρικός τύπος και περιμένουμε 
την απάντηση: «την ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή σύσταση μιας 
ένωσης». Αναπτύσσουμε τη μεθοδολογία για τον καθορισμό του ε-
μπειρικού τύπου μιας οργανικής ένωσης με βάση τα δεδομένα ποσο-
τικής ανάλυσης. Υποδειγματικά επιλύουμε μια σχετική άσκηση. Τονί-
ζουμε ότι με τον εμπειρικό τύπο βρίσκουμε τη μικρότερη ακέραιη 
αναλογία των ατόμων στο μόριο της ένωσης, αλλά όχι τον ακριβή 
αριθμό των ατόμων στο μόριο της ένωσης. 

ΦΑΣΗ 4 
Ρωτάμε τους μαθητές τι δείχνει ο μοριακός τύπος μιας ένωσης (σύν-
δεση με την ύλη της A' Λυκείου) και περιμένουμε την απάντηση: 
«τον ακριβή αριθμό ατόμων των διαφόρων στοιχείων στο μόριο της 
ένωσης». Αναφέρουμε μερικούς τρόπους υπολογισμού της σχετικής 
μοριακής μάζας (Mr), όπως για παράδειγμα από το γραμμομοριακό 
όγκο σε STP συνθήκες ή από τη μάζα ορισμένου όγκου αέριας ένω-
σης ή από την πυκνότητα αέριας ένωσης με τη βοήθεια της καταστα-
τικής εξίσωσης των αερίων. 

ΦΑΣΗ 5 
Καθορίζουμε το μοριακό τύπο της ένωσης, συνδέοντας τον εμπειρικό 
τύπο (που προσδιορίσαμε στη φάση 3) με τη σχετική μοριακή μάζα 
της ένωσης (που προσδιορίσαμε στη φάση 4). Στη συνέχεια ζητάμε 
από τους μαθητές να γράψουν και να ονομάσουν τα πιθανά συντακτι-
κά ισομερή της ένωσης που προσδιορίσαμε, εφόσον αυτή ανήκει σε 
μία από τις γνωστές μας ομόλογες σειρές. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η 
ταυτοποίηση της οργανικής ένωσης γίνεται με βάση τη χημική της 
συμπεριφορά. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 45. 
Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ti είναι η στοιχειακή ποιο-
τική και ποσοτική χημική 
ανάλυση. 

.α 

ΦΑΣΗ 5 
Καθορισμός του μοριακού 
τύπου μιας οργανικής ένω-
σης. 

ΦΑΣΗ 4 
Πειραματικός προσδιορι-
σμός της σχετικής μοριακής 
u0iac. 

ΦΑΣΗ 3 
Καθορισμός εμπειρικού τύ-
που με βάση τα δεδομένα 
ποσοτικής ανάλυσης. 

Διαφάνεια Δ.1.5.1: Πειραματι-
κή διάταξη για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό C και H. 

ΦΑΣΗ 2 
Ποιοτική και ποσοτική α-
νάλυση του άνθρακα και 
του υδρογόνου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ 12-22. 
2.Τσίπης K., κ.α «Χημεία B' Ενιαίου Λυκείου γενικής παιδείας », 
ΟΕΔΒ, 2000, σελ.27-38. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ : 7 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : 
Κριτήριο αξιολόγησης 

Αντικείμενο εξέτασης: ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες 
σειρές-ονοματολογία οργανικών ενώσεων- ισομέρεια- στοιχειακή α-
νάλυση οργανικών ενώσεων. 
Διάρκεια εξέτασης : 45 min 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: Σύνολο μονάδων 20. 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
IA 3 
IB 2 
1Γ 2 
2Α 3 
2Β 2 
2Γ 2 
3Α 4 
3Β 2 

ΘΕΜΑ 1 
A . Για τις παρακάτω ερωτήσεις να διαλέξετε τη σιοστή απάντηση: 
1. Οι οργανικές ενώσεις οι οποίες περιέχουν την ομάδα -COOH ο-

νομάζονται: 
α. βάσεις β. αλδεΰδες γ. οξέα δ. κετόνες. 

2. To τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων έχει το μορια-
κό τύπο: 
α. C3H4 β. C4H6 ^C3H6 δ. C3Hx. 

3. O μοριακός τύπος του 2,2 -διμεθυλο-3-εξένιου είναι: 

α. C8H18 β. C8H16 γ Α Η ι 4 δ. C7H14O2. 

B. Να δώσετε τις ονομασίες των παρακάτω οργανικών ενώσεοτν : 
α. CH3CH2C=CH β. CH3CH=CHCH2CH2OH 

γ. CH3CH(C1)-CH(C1)-CH3 0.CH3CH2COOH. 



48 

Γ. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της πρώτης στήλης με τα γράμ-
ματα της δεύτερης στήλης. 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 
1. αλκένιο α. C4H6 

2. αλκοόλη β. C4H10O 
3. αλκίνιο γ. C4H8 

4. αιθέρας δ. CH4O 

ΘΕΜΑ 2 
Α. Να δώσετε τρία κοινά χαρακτηριστικά οργανικών ενώσεων που 
ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά. 

B. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και να δώσετε τις ονομασί-
ες δύο ισομερών κορεσμένων οργανικών ενώσεων με μοριακό τύπο 
C3H6O. 

Γ. Να εξηγήσετε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη: 
Οι άκυκλες ενώσεις με μοριακό τύπο C5H i2 είναι τέσσερις. 

ΘΕΜΑ 3. 
H στοιχειακή ανάλυση μιας ένωσης έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
α) αποτελείται από C, H και Br. 
β) με καύση 9,4 g αυτής προκύπτουν 4,4 g CO2. 
γ) 18,8 g αυτής περιέχουν 16 g βρωμίου. 
δ) η σχετική μοριακή μάζα (M1) της ένωσης αυτής είναι 188. 
Να βρείτε: 
Α) το μοριακό τύπο της ένωσης. 
B) τους δυνατούς συντακτικούς τύπους και τις ονομασίες τους. 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar) για τα στοιχεία: 
C: 12, H: 1, Br: 80 και O: 16. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 8 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
2.1 Πετρέλαιο - προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση 
καύσιμα. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος αυτής της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει ο μαθη-
τής να μπορεί: 
• Να περιγράφει το φαινόμενο της καύσης των οργανικών ενώ-

σεων, να αναγνωρίζει τη σημασία της στην παραγωγή ενέργειας 
και να διακρίνει τα σπουδαιότερα είδη καυσίμων. 

• Να αναφέρει τι είναι το πετρέλαιο, ποια είναι τα κυριότερα συ-
στατικά του και να εξιστορεί την επικρατέστερη θεωρία για το 
σχηματισμό του. 

• Να περιγράφει συνοπτικά τη διαδικασία διύλισης του πετρελαί-
ου και να αναφέρει τα σημαντικότερα προϊόντα αυτής και τις ση-
μαντικότερες χρήσεις τους. 

• Να ορίζει τι είναι η βενζίνη, να αναγνωρίζει τη σημασία της ως 
βασικό καύσιμο και να αναφέρει τους τρόπους παρασκευής αυ-
τής, καθώς και τον τρόπο καθορισμού της ποιότητας της. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Εξηγούμε στους μαθητές την έννοια της καύσης μιας οργανικής ουσίας 
και γράφουμε τις χημικές εξισώσεις καύσης του άνθρακα και του υ-
δρογόνου. Τονίζουμε ότι σε όλες αυτές τις αντιδράσεις καύσης απελευ-
θερώνεται θερμότητα. Ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν διάφο-
ρα είδη φυσικών και τεχνητών καυσίμων που γνωρίζουν από την κα-
θημερινή ζωή. H συζήτηση επικεντρώνεται στους γαιάνθρακες (κάρ-
βουνο), πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε 
την διαφάνεια Δ.2.1.1. 
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ΦΑΣΗ 2 
Δίνουμε στους μαθητές τον ορισμό του πετρελαίου, εξηγώντας την 
ποικιλία της σύστασής του. Εξιστορούμε την επικρατέστερη άποψη 
για το σχηματισμό του πετρελαίου η οποία στηρίζεται στη φυτοζωική 
προέλευση του. 

ΦΑΣΗ 3 
Περιγράφουμε επιγραμματικά τη διαδικασία άντλησης του αργού πε-
τρελαίου και εξηγούμε πως γίνεται η διύλιση του πετρελαίου, δίνοντας 
έμφαση στο στάδιο της κλασματικής απόσταξης. Στο σημείο αυτό προ-
βάλλουμε την διαφάνεια Δ.2.1.2, ενώ αναφέρουμε τα κυριότερα προϊό-
ντα της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου. Τέλος, δίνουμε τις 
κυριότερες χρήσεις των προϊόντων διύλισης του πετρελαίου, με άξονες 
την παραγωγή ενέργειας και την παρασκευή των πετροχημικών. 

ΦΑΣΗ 4 
Εξηγούμε τι είναι η βενζίνη και ρωτάμε τους μαθητές να αξιολογήσουν 
τη χρησιμότητα της. Περιμένουμε ως απάντηση: « αποτελεί το πολυτι-
μότερο κλάσμα του πετρελαίου και χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσι-
μο στις μηχανές αυτοκινήτων». Επισημαίνουμε ότι η βενζίνη που πα-
ράγεται με κλασματική απόσταξη του πετρελαίου δεν επαρκεί να κα-
λύψει τις ανάγκες της αγοράς και ότι είναι χαμηλής ποιότητας. Περι-
γράφουμε συνοπτικά τη διαδικασία παρασκευής συνθετικής βενζίνης 
με πυρόλυση ανωτέρων κλασμάτων του πετρελαίου. Τέλος, αναφερό-
μαστε στον αριθμό οκτανίου ως δείκτη ποιότητας της βενζίνης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: Ερωτήσεις επανάληψης: 1, 2, 3. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Καύση. Φυσικά και τεχνητά 
καύσιμα. 

Διαφάνεια Δ.2.1.1: Οι βασι-
κές πηγές ενέργειας είναι οι 
γαιάνθρακες, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο. 

ΦΑΣΗ 2 
Σύσταση και σχηματισμός 
του πετρελαίου. 

-α 
ΦΑΣΗ 3 

Κατεργασία πετρελαίου. 

Διαφάνεια Δ.2.1.2: Κλασμα-
τική απόσταξη πετρελαίου, 
κυριότερα παραγόμενα προϊ-
όντα και χρήσεις αυτών. 

.α 
ΦΑΣΗ 4 

Βενζίνη. Συνθετική βενζίνη. 
Αριθμός οκτανίου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Eisner W., et al «Elemente Chemie I», Ernst Klett Verlang, 
pag.257-261. 
2. Mc Murry J., «Οργανική Χημεία τόμος I», Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης, 1998, σελ. 121-123. 
3. Hill G., «Chemistry Counts » Hodder and Stoughton, London 1986, 
pag. 213-215. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 9 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
2.2 Νάφθα - Πετροχημικά. 
2.3 Φυσικό αέριο - Βιοαέριο - Γ ενικά για τα αλκάνια. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να ορίζει τι είναι νάφθα και να αναφέρει τα κυριότερα προϊό-
ντα πυρόλυσης αυτής. 
• Να αναφέρει τους «μικρούς» υδρογονάνθρακες που προκύ-
πτουν με πυρόλυση της νάφθας και να αναγνωρίζει τη σημασία 
τους στην ανάπτυξη της πετροχημικής βιομηχανίας. 
• Να ορίζει τι είναι το φυσικό αέριο και να αναφέρει τα 
πλεονεκτήματα του σε σχέση με το πετρέλαιο. 
• Να ορίζει τι είναι το βιοαέριο και να αναγνωρίζει τη σημασία 
του ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
• Να γράφει τους μοριακούς και τους συντακτικούς τύπους των 
αλκανίων και να αναγνωρίζει τους στερεοχημικούς τύπους μερικών 
κατωτέρων μελών τους. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Δίνουμε τον ορισμό της νάφθας, αναφέρουμε τα προϊόντα που παράγο-
νται από την πυρόλυση της νάφθας και τη χρησιμότητα αυτών. Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνουμε στους «μικρούς» υδρογονάνθρακες που αποτε-
λούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή μεγαλομορίων μεγάλης τεχνο-
λογικής και οικονομικής σημασίας, όπως είναι τα απορρυπαντικά, τα 
λιπάσματα, τα πολυμερή κλπ. Τέλος, με τη βοήθεια της διαφάνειας 
Δ.2.2.1 προβληματίζουμε τους μαθητές για τον τρόπο χρήσης του αρ-
γού πετρελαίου (καύση - πετροχημικά). 

ΦΑΣΗ 2 
Ρωτάμε τους μαθητές τι είναι το φυσικό αέριο και περιμένουμε την 
απάντηση: «αέριο καύσιμο, μίγμα υδρογονανθράκων με κύριο συστα-
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τικό το μεθάνιο (μέχρι 90%)». Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές 
να συγκρίνουν το καύσιμο αυτό (φυσικό αέριο) με το πετρέλαιο. H 
απάντηση που περιμένουμε είναι ότι το φυσικό αέριο είναι καύσιμο 
φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ όσον αφορά τη θερμαντική του ικανό-
τητα θεωρείται το καλύτερο καύσιμο μετά το υδρογόνο. Εξηγούμε ότι 
για τους παραπάνω λόγους η χρήση του φυσικού αερίου έχει διευρυν-
θεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πληροφορούμε τους μαθητές ότι 
το φυσικό αέριο έρχεται στη χώρα μας από τη Σιβηρία και η μεταφορά 
του γίνεται με ένα σύστημα σωληνώσεων. 

ΦΑΣΗ 3 
Ρωτάμε τους μαθητές τι είναι το βιοαέριο και περιμένουμε την απά-
ντηση: «αέριο καύσιμο που παράγεται από τη σήψη της βιομάζας ( α-
γροτικά υπολείμματα, αστικά απόβλητα ,σκουπίδια κλπ.) ».Το βιοαέριο 
περιέχει κυρίως μεθάνιο (περίπου 60%-70%), CO2 και N2. Επισημαί-
νουμε ότι το βιοαέριο επί του παρόντος δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
καύσιμο σε μικρή κλίμακα στον τόπο παραγωγής του. 

ΦΑΣΗ 4 
Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν και να ονομάσουν κατά IUPAC 
τα συντακτικά ισομερή των πρώτων μελών των αλκανίων (4 έως και 6 
άτομα άνθρακα). Παράλληλα προβάλλουμε σε διαφάνεια μοριακά 
προσομοιώματα αλκανίων, όπου απεικονίζεται η τετραεδρική διάταξή 
της δομής τους (Διαφάνεια Δ.2.3.1). 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: Ερωτήσεις επανάληψης: 4, 5. 
Ασκήσεις: 21, 22. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Νάφθα. Πετροχημικά. 

Διαφάνεια Δ.2.2.1: «Το 
πετρέλαιο είναι κρίμα να 
καίγεται». 

ΦΑΣΗ 2 
Φυσικό αέριο. 

ΦΑΣΗ 3 
Βιοαέριο. 

•Cl· 

ΦΑΣΗ 4 
Αλκάνια, συντακτικοί τύποι \ / 
και στερεοχημική διάταξη. 

Διαφάνεια Α.2.3.1. Μοριακά 
μοντέλα πεντανίου και εξα-
νίου. 

ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Norman R.O.C, et al « Modern Organic Chemistry », Bell & Hy-
man, 1986, pag. 69-72. 
2. Μανουσάκης Γ., κ.α. «Χημεία B' Ενιαίου Λυκείου γενικής παι-
δείας », ΟΕΔΒ, 2000, σελ.46-47. 
3.Τσίπης K., κ.α «Χημεία B' Ενιαίου Λυκείου γενικής παιδείας », 
ΟΕΔΒ, 2000, σελ.52-55. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 10 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
2.3 Αλκάνια (Παρασκευές -χημικές ιδιότητες) 
2.4 Καυσαέρια - καταλύτες αυτοκινήτων 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει τις φυσικές ιδιότητες των αλκανίων και μερικές 
βασικές γενικές μεθόδους παρασκευής τους, γράφοντας και τις α-
ντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει τις χημικές ιδιότητες των αλκανίων, όπως την 
καύση, την πυρόλυση και την υποκατάσταση, γράφοντας τις αντί-
στοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει τις κυριότερες χρήσεις των αλκανίων. 
• Να αναφέρει για τη σύσταση των καυσαέριων των αυτοκινήτων 
και τη συμμετοχή τους στη ρύπανση του περιβάλλοντος και να εξη-
γεί το ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη μείωση των ρύ-
πων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αναφέρουμε ότι τα πρώτα μέλη των αλκανίων μπορούν να παραχθούν 
σε σχετικά καθαρή κατάσταση με κλασματική απόσταξη του πετρελαί-
ου ή του φυσικού αερίου. Γενικότερα τα αλκάνια μπορούν να παρα-
σκευαστούν και με άλλες εργαστηριακές μεθόδους. Οι σημαντικότερες 
απ' αυτές είναι: α.καταλυτική υδρογόνωση αλκυλαλογονιδίων, β. μέ-
θοδος Wurtz, γ.αποκαρβοξυλίωση αλάτων κορεσμένων μοκαρβοξυλι-
κών οξέων, δ. καταλυτική υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων. 
H τακτική που ακολουθούμε στην παρουσίαση των παρασκευών αυτών 
είναι να γράφουμε πρώτα τις χημικές εξισώσεις με το γενικό τύπο των 
αντιδρώντων ουσιών και μετά να δίνουμε ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα παρασκευής. Στο τέλος αναφέρουμε κάποιους περιορισμούς σε 
ορισμένες παρασκευές π.χ. η μέθοδος Wurtz, συνίσταται για την πα-
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ρασκευή συμμετρικών υδρογονανθράκων, από τα αλκένια δεν μπορεί 
να παρασκευαστεί το μεθάνιο κλπ. 

ΦΑΣΗ 2 
Αναφέρουμε ορισμένες φυσικές ιδιότητες των αλκανίων με έμφαση 
στη φυσική τους κατάσταση. Τονίζουμε στους μαθητές ότι τα αλκάνια 
είναι αδρανείς ενώσεις και ότι μόνο κάτω από κατάλληλες συνθήκες 
μπορούν να δώσουν ορισμένες αντιδράσεις. Στη συνέχεια δίνουμε τη 
γενική χημική εξίσωση καύσης των αλκανίων και ακολουθεί ένα παρά-
δειγμα καύσης ενός αλκανίου π.χ. CH4. 

ΦΑΣΗ 3 
Ορίζουμε την πυρόλυση ως τη θερμική διάσπαση μιας οργανικής ουσί-
ας απουσία αέρα με την παρουσία ή όχι καταλυτών. Υπενθυμίζουμε τη 
βιομηχανική σημασία της πυρόλυσης κλασμάτων πετρελαίου για την 
παρασκευή βενζίνης. Δίνουμε ένα παράδειγμα πυρόλυσης αλκανίου, 
αναφέροντας τα πιθανά προϊόντα αυτής. Ως αντίδραση υποκατάστα-
σης αναφέρουμε τη χλωρίωση του μεθανίου παρουσία του φωτός για 
την παρασκευή μίγματος χλωροπαραγώγων. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσεων των αλ-
κανίων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή. 

ΦΑΣΗ 5 
Ανοίγουμε συζήτηση σχετικά με τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και 
τους περιβαλλοντικούς ρύπους που παράγονται, δίνοντας έμφαση στο 
CO, στο CO2, στα οξείδια του αζώτου καθώς και στις επιπτώσεις τους. 
Εξηγούμε το ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναφέροντας μερικές χαρακτηριστικές αντι-
δράσεις, καθώς και το λόγο χρήσης της αμόλυβδης βενζίνης στα αυτο-
κίνητα με καταλύτη. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια 
Δ.2.4.1. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Για το σχολείο: 53. 
Για το σπίτι: 23, 24, 25, 26α, 44, 48, 56, 67. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Παρασκευές αλκανίων. 

& 
ΦΑΣΗ 2 

Καύση αλκανίων. 

ΦΑΣΗ 3 
Πυρόλυση και αλογόνωση 
αλκανίων. 

<=ΐ> 
Διαφάνεια Δ.2.3.1: Εργα-
στηριακή διάταξη πυρόλυ-
σης αλκανίων. 

ΦΑΣΗ 4 
Χρήσεις αλκανίων. 

J a 

ΦΑΣΗ 5 
Καυσαέρια-καταλύτες αυ-
τοκινήτων. 

O 
Διαφάνεια Δ.2.4.1: Καταλυ-
τικός μετατροπέας καταλυτι-
κών αυτοκινήτων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Norman R.O.C, et al « Modern Organic Chemistry », Bell & Hy-
man, 1986, pag. 69-78. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.50-72. 
3.Τσίπης K., κ.α «Χημεία B' Ενιαίου Λυκείου γενικής παιδείας », 
ΟΕΔΒ, 2000, σελ.51-59. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 11 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
2.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει τις σημαντικότερες μεθόδους παρασκευής των 

αλκενίων και ειδικότερα του αιθενίου, στη βιομηχανία και στο 
εργαστήριο, γράφοντας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 

• Να αναφέρει τις φυσικές ιδιότητες και τις σημαντικότερες χη-
μικές. ιδιότητες των αλκενίων (προσθήκη - πολυμερισμός - καύ-
ση), γράφοντας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 

• Να αναφέρει τις σημαντικότερες χρήσεις του αιθενίου. 
• Να επιλύει στοιχειομετρικά προβλήματα που βασίζονται στις 

προηγούμενες χημικές εξισώσεις. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Θυμίζουμε τα συντακτικά ισομερή των πρώτων μελών των αλκενίων 
(μέχρι και 5 άτομα άνθρακα). Αναφέρουμε ορισμένες φυσικές ιδιότη-
τες αυτών, ενώ παρατηρούμε την ομοιότητα της φυσικής τους κατά-
στασης με αυτής των αλκενίων. 

ΦΑΣΗ 2 
Εξηγούμε τη μη διάδοση των αλκενίων στη φύση, λόγω της δραστικό-
τητάς τους, και τονίζουμε τη σημασία του πετρελαίου στη βιομηχανική 
παρασκευή του αιθυλενίου. Τέλος, δίνουμε παραδείγματα εργαστηρια-
κών μεθόδων παρασκευής αλκενίων και σε συνεργασία με τους μαθη-
τές γενικεύουμε τις μεθόδους. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη δια-
φάνεια Δ.2.5.1. 

ΦΑΣΗ 3 
Αναφέρουμε στους μαθητές ότι η δραστικότητα των αλκενίων οφείλε-
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ται στην ύπαρξη του διπλού δεσμού και δίνουμε παραδείγματα αντι-
δράσεων προσθήκης, ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία, δη-
λαδή από το συγκεκριμένο και μερικό προς το γενικό. Εδώ δίνουμε 
έμφαση στην αντίδραση προσθήκης με το Br2 (έλεγχος ακόρεστης έ-
νωσης) καθώς και σε παράδειγμα αντίδρασης που ακολουθεί τον κανό-
να Markonikov. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.2.5.2. 
Δίνουμε την έννοια του πολυμερισμού και εξηγούμε τη γενική αντί-
δραση πολυμερισμού ενώσεων της μορφής CH2=C(A)H. Στη συνέχεια 
αντικαθιστούμε το A με κάποια άτομα (π.χ. Cl) ή ομάδες (π.χ. -CH3) 
και ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τις αντίστοιχες αντιδράσεις 
πολυμερισμού και να ονομάσουν τα προϊόντα. Τέλος, ζητάμε από τους 
μαθητές να γράψουν τη χημική εξίσωση καύσης ενός αλκενίου. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφερόμαστε σε μερικές χρήσεις του αιθυλενίου συνδέοντας αυτές με 
τις αντιδράσεις πολυμερισμού που αναφέρθηκαν στην προηγουμένη 
φάση. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.2.5.3. 

ΦΑΣΗ 5 
Ζητάμε από τους μαθητές να επεξεργαστούν στο σπίτι απλά στοιχειο-
μετρικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις αντιδράσεις των αλκενίων 
και έχοντας οδηγό τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: 27, 30, 35, 37, 50, 51, 61. 
Για το σπίτι:. 28, 29, 36, 38, 39, 46, 49, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 64. 
(Εδώ υπάρχουν και συνδυαστικές ασκήσεις αλκανίων και αλκενί-
ων). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αλκένια. Φυσικές ιδιότητες 

& 
ΦΑΣΗ 2 

Παρασκευές αλκενίων. <=> 
£ 

ΦΑΣΗ 3 
Χημική δράση αλκενίων, 
(προσθήκη, πολυμερισμός) 

<=> 

ΦΑΣΗ 4 
Χρήσεις 

Διαφάνεια Δ.2.5.1: Παρα-
σκευή αιθυλενίου με πυρό-
λυση παραφίνης. 

Διαφάνεια Δ.2.5.2: To αιθυ-
λένιο αποχρωματίζει διάλυ-
μα Br2 σε CCl4. 

Διαφάνεια Δ.2.5.3: Χρήσεις 
πολυαιθυλενίου. 

ΦΑΣΗ 5 
Στοιχειομετρικές ασκήσεις. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Mc Murry J., «Οργανική Χημεία τόμος I», Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης, 1998, σελ. 273-325. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.73-96. 
3. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ. 179-188. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 12 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
2.6 Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει μερικές μεθόδους παρασκευής του αιθινίου και 
γενικότερα των αλκινίων, γράφοντας και τις αντίστοιχες χημικές 
εξισώσεις. 
• Να αναφέρει τις φυσικές ιδιότητες και τις σημαντικότερες χη-
μικές ιδιότητες των αλκινίων (προσθήκη - καύση - πολυμερισμός -
αντιδράσεις όξινου υδρογόνου), γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές 
εξισώσεις. 
• Να αναφέρει μερικές από τις περιορισμένες χρήσεις του αιθινί-
ου. 
• Να συνδυάζει τις χημικές αντιδράσεις των αλκανίων και αλκε-
νίων και να γράφει τις χημικές εξισώσεις απλών οργανικών συνθέ-
σεων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Υπενθυμίζουμε στους μαθητές τα συντακτικά ισομερή των πρώτων 
μελών των αλκινίων (μέχρι και 5 άτομα άνθρακα) και επισημαίνουμε 
τις ομοιότητες των φυσικών ιδιοτήτων των αλκινίων με αυτές των αλ-
κανίων και αλκενίων. 

ΦΑΣΗ 2 
Δίνουμε στους μαθητές τις εξής παρασκευές του ακετυλενίου: α. πυρό-
λυση μεθανίου, β. υδρόλυση ανθρακασβεστίου (στο σημείο αυτό προ-
βάλλουμε τη διαφάνεια Δ.2.6.1, όπου απεικονίζεται μία εργαστηριακή 
διάταξη για την παρασκευή του ακετυλενίου) και γ. αφυδραλογόνωση 
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1,2-διχλωροαιθάνιου (η τελευταία μπορεί να γενικευθεί και για τα ανώ-
τερα αλκίνια). Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να μας εξηγή-
σουν γιατί οι παρασκευές αυτές δεν έχουν κανένα εμπορικό ενδιαφέρον 
σήμερα. Περιμένουμε την απάντηση: «το ακετυλένιο έχει αντικατα-
σταθεί από το οικονομικότερο αιθένιο». 

ΦΑΣΗ 3 
Ζητάμε από τους μαθητές να μας γράψουν τη χημική εξίσωση καύσης 
του ακετυλενίου, καθώς και μερικές αντιδράσεις προσθήκης, στηριζό-
μενοι στις αντίστοιχες αντιδράσεις των αλκενίων. Τέλος, εξηγούμε την 
ιδιαιτερότητα του ακετυλενίου δίνοντας παραδείγματα χημικών αντι-
δράσεων πολυμερισμού και όξινου υδρογόνου. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε μερικές από τις παλαιότερες χρήσεις του ακετυλενίου και 
εξηγούμε το λόγο αντικατάστασής του στη βιομηχανία από το αιθυλέ-
νιο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο:. 31, 41, 47. 
Για το σπίτι: 40, 42, 45, 52, 55, 59, 65. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αλκίνια. Φυσικές ιδιότητες. 

ΦΑΣΗ 2 
Παρασκευές αλκινίων. 

<=> Διαφάνεια Δ.2.6.1: εργα-
στηριακή διάταξη για την 
παρασκευή του ακετυλενίου 

£ 
ΦΑΣΗ 3 

Χημική δράση αλκινίων. 
(προσθήκη, πολυμερισμός) 

ΦΑΣΗ 4 
Χρήσεις 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Mc Murry J., «Οργανική Χημεία τόμος I», Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης, 1998, σελ. 327-363. 
2.Morrison & Boyd, « Οργανική Χημεία Β'τόμος», 4η έκδοση, Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, 1991, σελ.555-572. 
3. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.96-107. 
3. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ. 183-188. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 13 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
2.7 Αρωματικές ενώσεις - βενζόλιο. 
2.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Τρύπα 
του όζοντος. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει και να εξηγεί τη χημική δομή του βενζολίου. 
• Να αναφέρει τις βιομηχανικές μεθόδους παρασκευής, τις ιδιό-
τητες καθώς και τη φυσιολογική δράση του βενζολίου. 
• Να αναφέρει και να αναλύει τους παράγοντες που ευνοούν το 
φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
• Να αναφέρει και να αναλύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 
τις συνέπειες του. 
• Να αναφέρει και να αναλύει το φαινόμενο της τρύπας του όζο-
ντος και τις συνέπειες του. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ρωτάμε τους μαθητές ποιες ενώσεις ονομάζονται αρωματικές και περι-
μένουμε την απάντηση: «οι ενώσεις που περιέχουν βενζολικό δακτύ-
λιο». Στη συνέχεια ρωτάμε τι ιδιαίτερο έχει το βενζόλιο και περιμένου-
με την απάντηση: « είναι σταθερή ένωση και ενώ ο μοριακός του τύπος 
ταιριάζει με ακόρεστη ένωση, συμπεριφέρεται σαν κορεσμένη». Εξη-
γούμε τον τρόπο σχηματισμού του δακτυλίου του βενζόλιου, αναφέρο-
ντας τη θεωρία του Kekule, καθώς τη σύγχρονη αντίληψη (κβαντική 
θεωρία) περί μη εντοπισμένου ηλεκτρονιακόυ νέφους που «δένει» τα 
άτομα του άνθρακα στο μόριο του μορίου του βενζολίου. Στο σημείο 
αυτό προβάλλουμε τη σχετική διαφάνεια Δ.2.7.1. 
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ΦΑΣΗ 2 
Τονίζουμε τη μεγάλη οικονομική σημασία του βενζολίου στη βιομηχα-
νική σύνθεση των αρωματικών ενώσεων και εξηγούμε τους τρόπους 
παρασκευής του βενζολίου από το κάρβουνο και το πετρέλαιο. 

ΦΑΣΗ 3 
Αναφέρουμε τη χημική συμπεριφορά του βενζολικού δακτυλίου, δίνο-
ντας έμφαση στη διαφοροποίηση των αρωματικών ενώσεων από τις 
υπόλοιπες οργανικές ενώσεις. Τέλος αναφερόμαστε σε χαρακτηριστι-
κές χρήσεις του βενζολίου. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε τους πρωτογενείς ρύπους που δημιουργούνται από την 
καύση των υγρών και στερεών καυσίμων και εξηγούμε τη δημιουργία 
των φωτοχημικών (δευτερογενών) ρύπων με παράδειγμα το «κακό» 
όζον. Γράφουμε τις χημικές εξισώσεις σχηματισμού του όζοντος από 
το διοξείδιο του αζώτου, ενώ αναφέρουμε και τους άλλους παράγοντες 
που συμβάλουν στη φωτοχημική ρύπανση. 

ΦΑΣΗ 5 
Επισημαίνουμε τον προστατευτικό ρόλο του «καλού» όζοντος απέναντι 
στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και εξηγούμε με τη βοήθεια χημικών εξι-
σώσεων τη δράση των χλωροφορανθράκων (CFCs) στη δημιουργία της 
τρύπας του όζοντος. 

ΦΑΣΗ 6 
Εξηγούμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τη βοήθεια της διαφάνειας 
Δ.2.8.1. Αναφέρουμε τους κυριότερους συντελεστές που προκαλούν το 
φαινόμενο αυτό, δίνοντας έμφαση στο διοξείδιο του άνθρακα. Τέλος 
ανοίγουμε συζήτηση με τους μαθητές για τις γενικότερες συνέπειες της 
υπερθέρμανσης της γης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: 32, 68, 69. 
Για το σπίτι: 33, 34, 70, 71, 72, 73. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 3 
Χημική συμπεριφορά (αρω-
ματικός χαρακτήρας). 

ΦΑΣΗ 5 
Τρύπα όζοντος. 

ΦΑΣΗ 4 
Φωτοχημική ρύπανση 

ΦΑΣΗ 1 
Χημική δομή βενζολίου. 

ΦΑΣΗ 6 
Φαινόμενο θερμοκηπίου. 

ΦΑΣΗ 2 
Παρασκευές βενζολίου. 

Διαφάνεια Δ.2.7.1: Σύγχρο-
νη άποψη σχετικά με τη δο-
μή του βενζολίου. 

Διαφάνεια Δ.2.8.1: Σχημα-
τική παρουσίαση του φαινο-
μένου του θερμοκηπίου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Βάρβογλης Α. Γ.«Χημείας Απόσταγμα», τροχαλία, 1992, σελ. 181. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ. 113-126. 
3. Hill J. W., Kolb D.K., « Chemistry for changing times », Prentice -
Hall, 1998, pag. 297-323. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 14 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πετρέλαιο- υδρογονάνθρακες. 
Κριτήριο αξιολόγησης 
Αντικείμενο εξέτασης: Πετρέλαιο -Υδρογονάνθρακες. 
Διάρκεια εξέτασης: 45 min. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: Σύνολο μονάδων: 20. 

OEMA ΜΟΝΑΔΕΣ 
IA 2 
IB 2 
1Γ 3 
2Α 3 
2Β 2 
2Γ 2 
3α 2 
3β 2 
3γ 2 

OEMA 1 

Α. Για τις παρακάτω ερωτήσεις να διαλέξετε τη σωστή απάντηση: 
1. H βενζίνη είναι μίγμα: 
α. υδρογόνου και άνθρακα β. υγρών καυσίμων με οξυγόνο γ. υδρογο-
νανθράκων δ. ισομερών επτανίων και οκτανίων. 
2. Av διαβιβάσουμε ένα μίγμα μεθανίου, αιθενίου, προπινίου και αιθα-
νίου σε περίσσεια διαλύματος Br2 σε CCl4, τότε τα αέρια που εξέρχο-
νται από το διάλυμα αυτό είναι: 
α. μεθάνιο και αιθάνιο β. αιθίνιο και προπίνιο 
γ. αιθάνιο δ. αιθάνιο και αιθένιο. 
3. To κύριο προϊόν της αντίδρασης του HCl με το 
1-βουτένιο είναι: 
α. 1 -χλωροβουτάνιο β. 2-χλωροβουτάνιο 
γ. Ι,ΐδιχλωροβουτάνιο δ. 2-χλωρο-1-βουτένιο. 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας μόνο στην ερώτηση 3. 
B. Ti είναι το βιοαέριο; 
Να αναφέρετε δύο από τις σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας υπερ-
θέρμανσης. 
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Γ. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: 
π. H2S04/ 160 °C_ 

α. CH3CH2OH • +H 2 O 
β + NaOH ->· CH2=CH2 + +H 2 O 
γ + B r 2 - + CH3-CH-CH 

Br Br 

ΘΕΜΑ 2 
Α. Ποιά είναι η επικρατέστερη θεωρία για το σχηματισμό του πετρε-
λαίου; Να την περιγράψετε με συντομία. 
B. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς με τα γράμματα: 
1. πολυαιθυλένιο α. ( -CH 2 -CH- ) ν 

CN 
2. πολυβινυλοχλωρίδιο β. ( - C H 2 - C H - ) ν 

CH3 

3. πολυπροπυλένιο γ. ( -CH 2 -CH 2 - ) ν 

4. πολυακρυλονιτρίλιο δ. ( -CH2-CH-)V 

Cl 
Γ. Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση: 
Στις αντιδράσεις που γίνονται στους καταλύτες των αυτοκινήτων το 
μονοξείδιο του άνθρακα με καταλύτη μετατρέπεται σε 

με βάση τη χημική εξίσωση 

ΘΕΜΑ 3 
Μετά την τέλεια καύση 10 L ενός αλκενίου με 200 L αέρα (περιεκτικό-
τητας 20% ν/ν O2 και 80% ν/ν N2) βρέθηκαν στα καυσαέρια 10 L O2 
α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκενίου. 
β) Να βρεθεί η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των καυσαερίων μετά 
τη ψύξη τους στη συνήθη θερμοκρασία. 
γ) Με μοναδική οργανική πρώτη ύλη το αλκένιο αυτό και ανόργανα 
υλικά να γράψετε τις χημικές εξισώσεις παρασκευής, ί) της αιθανόλης 
ii) του βουτανίου. 
Οι όγκοι των αερίων μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας 
και πίεσης. 



Γ -

Ι 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 15 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλκοόλες-φαινόλες. 
3.1 Αλκοόλες (Γενικά - ταξινόμηση) 
3.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες - Αιθανόλη (παρασκευές 
- αλκοολική ζύμωση - φυσικές ιδιότητες). 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να ταξινομεί τις αλκοόλες σε κορεσμένες και ακόρεστες, σε 
μονοσθενείς, δισθενείς και τρισθενείς, σε πρωτοταγείς, δευτεροτα-
γείς και τριτοταγείς. 
• Να γράφει και να ονομάζει τα συντακτικά ισομερή των πρώτων 
μελών των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών. 
• Να αναφέρει ορισμένες βασικές μεθόδους παρασκευής ορισμέ-
νων κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών και ειδικότερα της αιθα-
νόλης, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει μερικές φυσικές ιδιότητες των αλκοολών, καθώς 
και τις φυσικές ιδιότητες της αιθανόλης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αναφέρουμε μερικές από τις εφαρμογές των αλκοολών στην καθημε-
ρινή ζωή, όπως είναι η αιθανόλη στα αλκοολούχα ποτά. Κατόπιν ταξι-
νομούμε τις αλκοόλες με βάση το είδος των δεσμών που έχει η ανθρα-
κική τους αλυσίδα (κορεσμένες και ακόρεστες) ή με βάση τον αριθμό 
των αλκοολικών υδροξυλίων (μονοσθενείς, δισθενείς κλπ.) ή με βάση 
είδος του ατόμου που «κρατά» το υδροξύλιο (πρωτοταγείς, δευτεροτα-
γείς και τριτοταγείς). Σε κάθε περίπτωση δίνουμε σχετικό παράδειγμα. 
Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές από ένα σύνολο ενώσεων να 
επιλέξουν ποιες απ' αυτές ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία 
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αλκοολών π.χ ποιες είναι κορεσμένες μονοσθενείς και πρωτοταγείς. 

ΦΑΣΗ 2 
Γράφουμε τα συντακτικά ισομερή των κορεσμένων μονοσθενών με 
τέσσερα άτομα άνθρακα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 
Γ ράψουμε αρχικά τις δύο ανθρακικές αλυσίδες των τεσσάρων ατόμων 
άνθρακα και κατόπιν μεταφέρουμε σε κάθε δυνατή θέση τη χαρακτη-
ριστική ομάδα -OH. Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να ονο-
μάσουν τις αλκοόλες κατά IUPAC και να βρουν ποιες απ' αυτές είναι 
πρωτοταγείς, ποιες δευτεροταγείς και ποιες τριτοταγείς Με την ίδια 
λογική ζητάμε από τους μαθητές, ως άσκηση για το σπίτι, την εύρεση 
των συντακτικών ισομερών με τύπο C5HnOH, καθώς και την ονομασία 
και ταξινόμηση τους. 

ΦΑΣΗ 3 
Αναφέρουμε τις δύο βασικές μεθόδους παρασκευής της αιθανόλης, 
γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Εξηγούμε ότι με την αλ-
κοολική ζύμωση οδηγούμαστε σε αλκοολούχα ποτά (διαφάνεια 
Δ.3.1.1), ενώ με την προσθήκη νερού στο αιθυλένιο παρουσία οξέων 
π.χ. H2SO4 σε καθαρή αιθανόλη, με μεγάλη απόδοση. Επισημαίνουμε 
ότι η προσθήκη νερού στα αλκένια μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα 
για τις παρασκευές αλκενίων. Τέλος, αναφέρουμε ειδικές μεθόδους για 
την παρασκευή της μεθανόλης η μία εκ των οποίων βασίζεται στη ξηρά 
απόσταξη των ξύλων (διαφάνεια Δ.3.1.2) και η άλλη στην καταλυτική 
υδρογόνωση του CO. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε μερικές φυσικές ιδιότητες των αλκοολών, όπως είναι η 
φυσική τους κατάσταση και η διαλυτότητα τους στο νερό. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: Ερωτήσεις επανάληψης 1, 2, 3. 
Γ ια το σπίτι: Ερωτήσεις επανάληψης 4. 

Ασκήσεις 6, 7, 8, 19, 21, 22. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αλκοόλες. Εισαγωγή - ταξι-
νόμηση. 

a 
ΦΑΣΗ 2 

Ισομέρεια - ονοματολογία. 

ΦΑΣΗ 3 
Παρασκευές αιθανόλης 
αλκοολών. 

a 

Διαφάνεια Δ.3.1.1: Παρα-
σκευή C2H5OH με ζύμωση 
γλυκόζης. 
Διαφάνεια Δ.3.1.2: Παρα-
σκευή CH3OH με ξηρά από-
σταξη ξύλων. 

ΦΑΣΗ 4 
Φυσικές ιδιότητες αλκοο-
λών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Forster R., Matthe D., «Cheinie heute Sekundarbereich I», 
Schroedel,, 1995, 304-305. 
2.Durupthy Α., et al « Chimie Terminales CDE », Scodel, 1983, 200-
207. 
3. Πίπη E., Ταπής X., Ε. « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου κοινού 
κορμού », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.47-62. 
4. Morris J., «Chemistry GCSE », Everyday organic chemicals. Bell 
& Hyman, 1986, 196-203. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 16 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλκοόλες-φαινόλες. 
3.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες - Αιθανόλη (Χημικές ι-
διότητες - χρήσεις). Μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των 
καρβονυλικών ενώσεων - Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη). 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει ορισμένες χημικές ιδιότητες των κορεσμένων μο-
νοσθενών αλκοολών (με ιδιαίτερη αναφορά στην αιθανόλη), όπως 
είναι η καύση, η εστεροποίηση, η οξείδωση, η αφυδάτωση και η 
αντίδραση με δραστικά μέταλλα. Σε κάθε περίπτωση να γράφει τις 
αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβο-
νυλικών ενώσεων, όπως είναι η προσθήκη, η οξείδωση και ο πολυ-
μερισμός, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει μερικές χρήσεις της αιθανόλης και της φορμαλδε-
ΰδης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν την αντίδραση καύσης της αιθα-
νόλης και κατόπιν τη γενική αντίδραση καύσης μιας κορεσμένης μονο-
σθενούς αλκοόλης. Κατόπιν δίνουμε το γενικό σχήμα οξείδωσης των 
κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών και ζητάμε από τους μαθητές να 
μας γράψουν τις αντιδράσεις οξείδωσης συγκεκριμένων μελών τους, 
όπως της αιθανόλης και της ισοπροπυλικής αλκοόλης. Εδώ τονίζουμε 
τις διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες η αντίδραση με οξυγό-
νο μπορεί να οδηγήσει είτε στην οξείδωση είτε στην καύση των αλκοο-
λών. Εξηγούμε ότι με τη βοήθεια των έγχρωμων οξειδωτικών ουσιών 
π.χ. KMnO4 μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των αλκοολών (πρωτοτα-
γείς και δευτεροταγείς από τις τριτοταγείς). Στο σημείο αυτό προβάλ-
λουμε τη διαφάνεια Δ.3.2.1. 
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ΦΑΣΗ 2 
Γράφουμε την αντίδραση εστεροποίησης μεταξύ της αιθανόλης και του 
οξικού οξέος και κατόπιν ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τη χη-
μική εξίσ(«ση της εστεροποίησης στη γενική της μορφή. Εδώ τονίζουμε 
το αμφίδρομο χαρακτήρα της αντίδρασης εστεροποίησης και θυμίζου-
με στους μαθητές μερικά χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων 
(ύλη A' Λυκείου), παίρνοντας ως βάση τις διαφορές που υπάρχουν με-
ταξύ των αντιδράσεων εξουδετέρωσης και εστεροποίησης. 

ΦΑΣΗ 3 
Γράφουμε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων αφυδάτωσης της 
αιθανόλης, επισημαίνοντας τη δυνατότητα παραγωγής διαφορετικών 
προϊόντων σε διαφορετικές συνθήκες. Κατόπιν ζητάμε από τους μαθη-
τές να γράψουν τις ίδιες χημικές εξισώσεις στη γενική τους μορφή. Τέ-
λος, γράφοντας την αντίδραση των αλκοολών με νάτριο επισημαίνουμε 
τον όξινο χαρακτήρα των αλκοολών πάνω στον οποίο μπορεί να στηρι-
χτεί η διάκριση των αλκοολών από άλλες οργανικές ενώσεις (έκλυση 
αερίου H2). Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.3.2.2. 

ΦΑΣΗ 4 
Γ ράφουμε την αντίδραση προσθήκης του HCN στο καρβονύλιο με βά-
ση την οποία μπορούμε να οδηγηθούμε σε υδροξυοξέα. Επισημαίνουμε 
τη διαφορετική χημική συμπεριφορά των αλδεϋδών από τις κετόνες ως 
προς τις αντιδράσεις οξείδωσης και πολυμερισμού, ενώ υπογραμμίζου-
με ότι με τα ήπια οξειδωτικά μέσα διακρίνουμε τις αλδεΰδες από τις 
κετόνες. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.3.2.3. 

ΦΑΣΗ 5 
Αναφέρουμε ορισμένες χρήσεις της αιθανόλης (πίνακες σελ. 86 βιβλίου 
μαθητή) καθώς και τις εφαρμογές της φορμαλδεΰδης ως αντισηπτικού 
και πρώτης ύλης για τη βιομηχανία των πλαστικών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: 10, 14, 18, 27. 
Για το σπίτι: 9, 11, 13, 16, 17, 23. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Οξείδωση κορεσμένων μο-
νοσθενών αλκοολών. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΈς ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διαφάνεια Δ.3.2.1: 
S y Αλκοτέστ και η αντίδραση 

C2H5OH με K2Cr2O7. 

ΦΑΣΗ 2 
Αντιδράσεις εστεροποίησης 

ΦΑΣΗ 3 
Αφυδάτωση αλκοολών. Ό-
ξινος χαρακτήρας 

<=> 

ΦΑΣΗ 4 
Χημική δράση καρβονυλι-
κών ενώσεων. 

CL 
ΦΑΣΗ 5 

Χρήσεις της αιθανόλης και 
φορμαλδεΰδης. 

Διαφάνεια Δ.3.2.2: Αντί-
δραση C2H5OH με δραστικά 
μέταλλα. 

Διαφάνεια Δ.3.2.3: Οξείδω-
ση αλδεϋδών από ήπια ο-
ξειδωτικά μέσα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Forster R., Matthe D., «Chemie heute Sekundarbereich I», 
Schroedel,, 1995, 307-315. 
2.Durupthy Α., et al « Chimie Terminales CDE », Scodel, 1983, 208-
226. 
3. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ. 161-179. 
4. Μανωλκίδη K, Μπέζα K, « Ασκήσεις Οργανικής Χημείας », 16η 

έκδοση, 1986, σελ.203-227. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 17 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλκοόλες-φαινόλες. 
3.3 Φαινόλες - φαινόλη. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να διακρίνει τις φαινόλες από τις άλλες αλκοόλες και να ταξι-
νομεί αυτές ανάλογα με τον αριθμό των υδροξυλίων που έχουν στο 
μόριο τους σε μονοσθενείς, δισθενείς κλπ. 
• Να αναφέρει ορισμένες μεθόδους παρασκευής της φαινόλης και 
να γράφει τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 

• Να αναφέρει τη χημική συμπεριφορά της φαινόλης και να ανα-
γνωρίζει ότι οι χημικές αντιδράσεις που δίνει μπορούν να ταξινο-
μηθούν σε δύο κατηγορίες: α) στις αντιδράσεις του αρωματικού 
δακτυλίου και β) στις αντιδράσεις της πλευρικής ομάδας (του υ-
δροξυλίου). Να γράφει σε κάθε περίπτωση τις αντίστοιχες χημικές 
εξισώσεις 

• Να αναφέρει ορισμένες χρήσεις της φαινόλης. 
• Να επιλύει σύνθετα στοιχειομετρικά προβλήματα που βασίζο-
νται στις αντιδράσεις των υδροξυενώσεων (αλκοολών και φαινο-
λών), καθώς και αυτές των υδρογονανθράκων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Επισημαίνουμε ότι οι φαινόλες είναι υδροξυλιωμένα παράγωγα του 
βενζολίου ή γενικότερα των αρωματικών ενώσεων (το -OH συνδέεται 
με άνθρακα του αρωματικού δακτυλίου). Στη συνέχεια δίνουμε παρα-
δείγματα φαινολών, τις ταξινομούμε σε μονοσθενείς, δισθενείς κλπ. 
και τις ονομάζουμε. 
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ΦΑΣΗ 2 
Αναφέρουμε την παρασκευή της φαινόλης από τη λιθανθρακόπισσα 
και εξηγούμε τη βιομηχανική μέθοδο παρασκευής αυτής από το πετρέ-
λαιο, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Ρωτάμε τους μαθη-
τές πως μπορούν να ανακτήσουν το προπένιο από την ακετόνη (ανακύ-
κλωση) και περιμένουμε την απάντηση: « με προσθήκη H2 στην ακετό-
νη και αφυδάτωση της αλκοόλης με θέρμανση παρουσία οξέος ». 

ΦΑΣΗ 3 
Επισημαίνουμε ότι η φαινόλη (και γενικότερα οι φαινόλες ) δίνουν δύο 
κατηγορίες χημικών αντιδράσεων : α. τις αντιδράσεις του αρωματικού 
χαρακτήρα και β. τις αντιδράσεις της πλευρικής αλυσίδας (του υδροξυ-
λίου). Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην τελευταία κατηγορία αντιδράσε-
ων και ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν παραδείγματα χημικών 
εξισώσεων με την εστεροποίηση, αφυδάτωση και τον όξινο χαρακτήρα 
της φαινόλης. Παράλληλα τονίζουμε την αδυναμία των φαινολών να 
οξειδωθούν με την ίδια λογική που έχουν οι αλκοόλες (δίνουν πολύ-
πλοκα προϊόντα). Δηλαδή, η οξείδωση της υδροξυλομάδας στη φαινό-
λη σε καρβονυλομάδα δεν μπορεί να γίνει γιατί αυτό θα περιλάμβανε 
διάσπαση του σταθερού βενζολικού δακτυλίου. 

ΦΑΣΗ 4 
Με τη βοήθεια του πίνακα της σελίδας 90 του βιβλίου του μαθητή α-
ναφερόμαστε σε μερικές βιομηχανικές εφαρμογές της φαινόλης, όπως 
είναι για παράδειγμα η παρασκευή του βακελίτη. 

ΦΑΣΗ 5 
Συνοψίζουμε τις αντιδράσεις που αναφέρθηκαν σ' αυτό το κεφάλαιο 
(αντιδράσεις -OH) και επιλύουμε υποδειγματικά ορισμένες ασκήσεις, 
σε συνεργασία με τους μαθητές, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να 
αξιολογήσουμε το βαθμό αφομοίωσης των σχετικών γνώσεων. Ιδιαίτε-
ρη έμφαση δίνουμε σε προβλήματα στοιχειομετρίας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: 12, 15, 29. 
Για το σπίτι: 24, 25, 26, 28, 29, 30. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Φαινόλες. Εισαγωγή - ταξι-
νόμηση. 

ΦΑΣΗ 2 
Παρασκευές φαινόλης. 

α 
ΦΑΣΗ 3 

Χημικές ιδιότητες φαινο-
λών. 

£ 
ΦΑΣΗ 4 

Χρήσεις φαινόλης. 

a 
ΦΑΣΗ 5 

Επίλυση ασκήσεων στις 
υδροξυενώσεις. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Coulson Ε.Η. et al , « Nuffield Advanced Science, Χημεία, Βιβλίο 
Σπουδαστή I, Θέματα 1-12 », εκδ.,Γ.Α. Πνευματικού, Αθήνα, 1998 
σελ.381-387. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ. 161 -194. 
3. Wade L.G., « Organic Chemistry», 3η edition, Prentice- Hall, 
1995, pag. 795-797. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 18 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλκοόλες-φαινόλες. 
Κριτήριο αξιολόγησης. 
Αντικείμενο εξέτασης: Αλκοόλες - Φαινόλες. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: Σύνολο μονάδων: 20. 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
IA 2 
IB 2 
1Γ 3 
2Α 3 
2Β 2 
2Γ 2 
3Α 4 
3Β 2 

ΘΕΜΑ 1 

Α. Για τις παρακάτω ερωτήσεις να διαλέξετε τη σωστή απάντηση: 
1. Οι κορεσμένες μονοσθενείς δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν το γενικό 
μοριακό τύπο: 
α. CvH2v+20 με ν>3 β. C V H 2 V O με ν>3 
γ . C V H 2 V + 1 O H μ ε ν > 1 δ . C V H 2 V O H μ ε ν > 3 . 

2. Μία μέθοδος παρασκευής αλδεϋδών είναι: 
α. προσθήκη υδρογόνου σε κετόνες β. προσθήκη νερού σε αλκένια 
γ. οξείδωση πρωτοταγών αλκοολίόν δ. οξείδωση δευτεροταγών αλ-
κοολών. 
3. To προπανικό οξύ προκύπτει από την οξείδωση: 
α. 2-μεθυλο-1προπανάλης β. ακετόνης 
γ. 1-προπανόλης δ. προπινίου. 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας μόνο για την ερώτηση 3. 

B. Ti είναι η φορμόλη και πού χρησιμοποιείται; 
Ti είναι το αντιδραστήριο Tollens και ποιο είναι το προϊόν του όταν 
αυτό αντιδρά με μία αλδεΰδη; 
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Γ. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: 

α. CH3CH2CH2OH • + H2O 
β. CH3COOH + -» CH3COOCHCH3 + ... 

CH3 
γ. CH3CH=O+ H2 - • 

ΘΕΜΑ 2 

Α. Να εξηγήσετε για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι 
σωστές ή λανθασμένες. 
α. Κατά την οξείδωση της 1-προπανόλης σχηματίζεται πάντοτε μία ορ-
γανική ένωση. 
β. H φαινόλη σε αντίθεση με την αιθανόλη, παρουσιάζει όξινη ιδιότη-
τα. 

B. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς (διαδικασία) με τα γράμματα 
(προϊόν). 
1. ζύμωση γλυκόζης α. αλκένιο 
2. επίδραση οξέος σε αλκοόλη β. αιθέρας 
3. αφυδάτωση μεθανόλης γ. αιθανόλη 
4. αφυδάτωση δ. εστέρας. 

Γ. Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση: 
H αιθανόλη είναι , άχρωμο με γεύση και σχετι-
κά ευχάριστη H αιθανόλη αναμιγνύεται με το σε ο-
ποιαδήποτε αναλογία και κατά την ανάμιξη παρατηρείται 

και εκλύεται 

ΘΕΜΑ 3 

Κατά την αντίδραση του ακετυλενίου με το νερό παρουσία H2SO4 και 
HgSO4 σχηματίζεται οργανική ένωση (Α). H παραγόμενη ποσότητα 
της (A) χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. To πρώτο μέρος ανάγεται με υδρο-
γόνο παρουσία καταλύτη προς οργανική ένωση (B) και το δεύτερο μέ-
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ρος οξειδώνεται προς οργανική ένωση (Γ). Όλη η ποσότητα της (Γ) 
διαλύεται στο νερό και για την εξουδετέρωση όλης της ποσότητας της 
(Γ) απαιτούνται 0,4 L διαλύματος NaOH 0,5 Μ. 
α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν και να ονομάσετε τις ενώσεις (Α), (B), και (Γ), 
β) Να υπολογίσετε τον όγκο σε STP του ακετυλενίου που αντέδρασε. 



4. KAPB O Ξ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 19 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 
4. Ταξινόμηση των οξέων. 
4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει μερικά από τα οξέα της καθημερινής ζωής. 
• Να ταξινομεί τα καρβοξυλικά οξέα σε διάφορες κατηγορίες, 
όπως σε μονοκαρβοξυλικά, δικαρβοξυλικά, κορεσμένα, ακόρεστα, 
άκυκλα, αρωματικά κλπ. 
• Να ονομάζει τα μονοκαρβοξυλικά οξέα κατά IUPAC και να 
δίνει τις εμπειρικές ονομασίες σε ορισμένα απ' αυτά. 
• Να αναφέρει τρόπους παρασκευής των κορεσμένων μονοκαρ-
βοξυλικών οξέων (με ιδιαίτερη έμφαση το οξικό οξύ), να ξεχωρίζει 
ποιες απ' αυτές είναι βιομηχανικές και ποιες εργαστηριακές και να 
γράφει τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει ορισμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες των κο-
ρεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων (με ιδιαίτερη έμφαση το οξικό 
οξύ), γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει τις κυριότερες χρήσεις του οξικού οξέος. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αναφέρουμε μερικά οξέα από την καθημερινή ζωή και ταξινομούμε 
αυτά σε κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλίων που πε-
ριέχουν, ή ανάλογα με το είδος των δεσμών ή την παρουσία άλλης χα-
ρακτηριστικής ομάδας (πλην του καρβοξυλίου) στο μόριο τους. Στο 
σημείο αυτό προβάλλουμε την διαφάνεια Δ.4.1.1. 

ΦΑΣΗ 2 
Ρωτάμε τους μαθητές για το γενικό τύπο των κορεσμένων μονοκαρβο-
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ςυλικών οξέων και τους θυμίζουμε ότι το άτομο άνθρακα του καρβο-
ξυλίου χαρακτηρίζει τη θέση 1 της ανθρακικής αλυσίδας. Κατόπιν δί-
νουμε τους συντακτικούς τύπους, τις ονομασίες κατά IUPAC αλλά και 
τις εμπειρικές ονομασίες των σπουδαιότερων κορεσμένων μονοκαρ-
βοξυλικών οξέων. 

ΦΑΣΗ 3 
Αναφέρουμε στους μαθητές τις βιομηχανικές και εργαστηριακές μεθό-
δους παρασκευής του οξικού οξέος, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές 
εξισώσεις. Κατόπιν ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τις γενικές 
αντιδράσεις παρασκευής των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων, 
από πρωτοταγείς αλκοόλες, αλδεΰδες και νιτρίλια. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε ορισμένες φυσικές ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων 
π.χ. τη φυσική τους κατάσταση, τη διαλυτότητα τους στο νερό κλπ. 
Ρωτάμε τους μαθητές τι είναι όξινος χαρακτήρας και περιμένουμε την 
απάντηση: «το σύνολο των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των οξέων που 
οφείλεται στην παρουσία H+ σε υδατικά τους διαλύματα». Στη συνέ-
χεια γράφουμε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέ-
ος με μια βάση, με ένα βασικό οξείδιο, με ανθρακικά άλατα και με μέ-
ταλλα δραστικότερα του H2. Κατόπιν ζητάμε από τους μαθητές να γε-
νικεύσουν τις παραπάνω αντιδράσεις, γράφοντας τους γενικούς τύπους 
των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων. Τέλος, υπενθυμίζουμε την 
αντίδραση εστεροποίησης των οξέων με αλκοόλες σε όξινο περιβάλλον 
που θίξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο (ιδιότητες αλκοολών). 

ΦΑΣΗ 5 
Αναφέρουμε μερικές από τις χρήσεις του οξικού οξέος, ζητώντας από 
τους μαθητές να εντοπίσουν ποιες απ' αυτές γνωρίζουν από την κα-
θημερινή ζωή. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: Ερωτήσεις επανάληψης 1, 2, 3, 5. Ασκήσεις 14, 20. 
Για το σπίτι: 13, 19, 21. 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Καρβοξυλικά οξέα στην 
καθημερινή ζωή. 

89 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διαφάνεια Δ.4.1.1: Μοριά-
κά προσομοιώματα καρβο-
ξυλικών οξέων. 

ΦΑΣΗ 2 
Συντακτικοί τύποι- ονομα-
τολογία. 

ΦΑΣΗ 3 
Παρασκευές οξικού οξέος-
καρβοξυλικών οξέων. 

ΦΑΣΗ 4 
Χημική δράση καρβοξυλι-
κών οξέων. 

ΦΑΣΗ 5 
Χρήσεις οξικού οξέος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Durupthy Α., et al « Chimie Terminales CDE », Scodel, 1983, 245-
268. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ' Λυκείου 
(Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ.224-256. 
3. Forster R., Matthe D., «Chemie heute Sekundarbereich I», 
Schroedel,, 1995, 316-317. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 20 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 
4.2 Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ. 
4.3 Βενζοϊκό οξύ. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί: 
• Να αναφέρει ορισμένες μεθόδους παρασκευής των παρακάτω 
οξέων γράφοντας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει μερικές χημικές ιδιότητες των οξέων αυτών, γρά-
φοντας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
• Να αναφέρει μερικές από τις χρήσεις τους. 
• Να γράφει τις χημικές εξισώσεις αντιδράσεων σύνθεσης, έτσι 

ώστε ξεκινώντας από μικρά οργανικά μόρια και ανόργανα υλικά 
να παρασκευάζει νέα οργανικά μόρια, χρησιμοποιώντας αντι-
δράσεις και των αλκοολών και των υδρογονανθράκων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Εξηγούμε τις μεθόδους παρασκευής του γαλακτικού οξέος και αφού 
γράψουμε τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις, ζητάμε από τους μαθητές 
να γράψουν την γενική αντίδραση παρασκευής ενός α-υδροξυοξέος, 
στηριζόμενοι στην αντίδραση προσθήκης του HCN σε ακεταλδεΰδη 
(κυανιδρινική σύνθεση). 

ΦΑΣΗ 2 
Αφού τονίσουμε ότι το γαλακτικό οξύ έχει δύο χαρακτηριστικές ομά-
δες, το υδροξύλιο (-ΟΗ) και το καρβοξύλιο(^ΟΟΗ), ζητάμε από τους 
μαθητές να γράψουν τις χημικές αντιδράσεις των δύο αυτών χαρακτη-
ριστικών ομάδων, όπως είναι η εξουδετέρωση και η εστεροποίηση για 
το -COOH, καθώς και η οξείδωση και η εστεροποίηση για το -OH. 
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Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.4.2.1. 

ΦΑΣΗ 3 
Εξηγούμε ότι το βενζοϊκό οξύ παρασκευάζεται βιομηχανικά με οξεί-
δωση του τουλουόλιου και γράφουμε τη σχετική χημική εξίσωση. Επι-
σημαίνουμε ότι το τολουόλιο προκύπτει με πυρόλυση κλασμάτων του 
πετρελαίου και κυρίως της νάφθας. 

ΦΑΣΗ 4 
Ρωτάμε τους μαθητές για τις αντιδράσεις που δίνει το βενζοϊκό οξύ και 
περιμένουμε την απάντηση: « του αρωματικού δακτυλίου π.χ. υποκα-
τάσταση και της πλευρικής αλυσίδας, δηλαδή του καρβοξυλίου ». Στο 
σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.4.3.1. Στη συνέχεια ρωτάμε 
τους μαθητές να παραλληλίσουν τη συμπεριφορά αυτή με άλλη γνωστή 
μας οργανική ένωση και περιμένουμε την απάντηση: «η φαινόλη». Ζη-
τάμε από τους μαθητές να γράψουν την αντίδραση του βενζοϊκού οξέος 
με μια βάση π.χ. NaOH, με ένα ανθρακικό άλας π.χ. NaHCO3 και με 
μέταλλο δραστικότερο του υδρογόνου π.χ. Zn, καθώς και την αντίδρα-
ση εστεροποίησης του βενζοϊκού οξέος με μία αλκοόλη π.χ. CH3OH. 

ΦΑΣΗ 5 
Δίνουμε στους μαθητές ορισμένες χρήσεις του γαλακτικού και του βεν-
ζοϊκού οξέος από την καθημερινή ζωή. 

ΦΑΣΗ 6 
Εξηγούμε στους μαθητές πως μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ορι-
σμένες απλές οργανικές συνθέσεις, ξεκινώντας με πρώτη ύλη μικρά 
μόρια υδρογονανθράκων και να παρασκευάσουμε οργανικά μόρια με 
μεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα π.χ. κυανυδρινική σύνθεση. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Για το σχολείο: 11, 23. 
Για το σπίτι: 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Παρασκευές γαλακτικού 
οξέος. 

ΔΙΑΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 2 
Χημικές ιδιότητες γαλακτι-
κού οξέος. 

<=> Διαφάνεια Δ.4.2.1: Μορια-
κό προσομοίωμα γαλακτι-
κού οξέος. 

ΦΑΣΗ 3 
Παρασκευή βενζοϊκού οξέ-
ος. 

a 
ΦΑΣΗ 4 

Χημική δράση βενζοϊκού 
οξέος. 

<=> Διαφάνεια Δ.4.3.1: Μορια-
κό προσομοίωμα βενζοϊκού 
οξέος. 

a 
ΦΑΣΗ 5 

Χρήσεις βενζοϊκού οξέος, 
και γαλακτικού οξέος. 

ΦΑΣΗ 6 
Χρήσεις βενζοϊκού οξέος, 
και γαλακτικού οξέος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Durupihy Α., et al « Chimie Terminales CDE », Scodel, 1983, 246. 
2. Παπαχριστοδούλου Ε. κλπ, « Οργανική Χημεία, Γ ' Λυκείου Λυ-
κείου (Σ2α) », Υπουργείο Παιδείας , Λευκωσία, 1998, σελ 256. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 21 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καρβοξυλικά οξέα. 
Κριτήριο αξιολόγησης 
Αντικείμενο εξέτασης: Καρβοξυλικά οξέα. 

Διάρκεια εξέτασης: 45 min. 

ΒΑΘΜΟΑΟΓΗΣΗ: Σύνολο μονάδων 20. 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
IA 2 
IB 2 
1Γ 3 
2Α 3 
2Β 2 
2Γ 2 
3Α 3 
3Β 3 

ΘΕΜΑ 1 

Α. Για τις παρακάτω ερωτήσεις να διαλέξετε τη σωστή απάντηση: 
1. To ξίδι είναι: 
α. το οξικό οξύ β. υδατικό διάλυμα οξικού οξέος 
γ. υδατικό διάλυμα αιθανόλης δ. μίγμα οργανικών ενώσεων. 
2. Με οξείδωση της αιθανόλης μπορεί να προκύψει: 
α. μυρμηκικό οξύ β. αιθάνιο γ. οξικό οξύ 
δ. βουτυρικό οξύ. 
3. To γαλακτικό οξύ αντιδρά: 
α. μόνο με αλκοόλη β. μόνο με οξύ γ. με οξύ και με αλκοόλη δ. με 
κανένα από τα παραπάνω. 
B. Ti είναι η κυανιδρινική σύνθεση; 
Πώς σχηματίζεται το τουλουόλιο και ποια ένωση παρασκευάζεται από 
την καταλυτική του οξείδωση; 
Γ. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώ-σεις: 
α. C6H5COOH + NaHCO3 -> + f + 
β. CH3COOH + -> (CH3COO)2Ca + Τ 
γ. CH3CH2CN + + NH3T 
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ΘΕΜΑ 2 

Α. Να εξηγήσετε για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι 
σωστές ή λανθασμένες: 
α. O αιθανικός αιθυλεστέρας και το βουτανικό οξύ είναι συντακτικά 
ισομερή. 
β. Για να διαπιστώσουμε αν ένα υγρό είναι αιθανόλη ή οξικό οξύ προ-
σθέτουμε σ' αυτό νάτριο. 
B. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς με τα γράμματα: 
1. κορεσμένο μονοκαρβοξυλικά οξύ α. C3H4O2 

2. κορεσμένο δικαρβοξυλικό οξύ β. C3H6O2 

3. ακόρεστο οξύ γ. C3H4O4 

4. κορεσμένο υδροξυμονοκαρβοξυλικό δ. C3H6O3 

οξύ 
Γ. Διαθέτουμε στο εργαστήριο ακετυλένιο και ανόργανα υλικά και θέ-
λουμε να παρασκευάσουμε μεθάνιο. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις 
της παρασκευής αυτής. 

ΘΕΜΑ 3 

Σε 1 L διαλύματος NaOH 0,2 M προσθέτουμε 6 g καθαρού CH3COOH. 
To διάλυμα που σχηματίζεται θερμαίνεται μέχρι το νερό να εξατμιστεί 
πλήρως και παίρνουμε στερεό υπόλειμμα Α. 
α. Από τι αποτελείται το Α; 
β. Πυρώνεται το Α, οπότε σχηματίζεται αέριο B. Ποιο είναι το B και 
ποιος είναι ο όγκος του σε πρότυπες συνθήκες (STP); 
Δίνεται η σχετική μοριακή μάζα του CH3COOH: 60. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 22 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιομόρια και άλλα μόρια. 
5.1 Υδατάνθρακες. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα πρέπει ο μαθητής να μπο-
ρεί: 
• Να αναφέρει ορισμένες μονομερείς και πολυμερείς ενώσεις που 
έχουν βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. 
• Να ταξινομεί τους υδατάνθρακες ανάλογα με τον αριθμό των α-
τόμων άνθρακα και την χαρακτηριστική τους ομάδα. 
• Να αναφέρει τις χημικές, βιολογικές και φυσιολογικές δράσεις και 
ιδιότητες ορισμένων υδατανθράκων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά σε ενώσεις μονομερείς και πο-
λυμερείς οι οποίες παίζουν βασικό ρόλο στη φυσιολογία του οργα-
νισμού αλλά και στην τεχνολογία. Πληροφορούμε τους μαθητές ότι 
θα ασχοληθούμε στις επόμενες διδακτικές ενότητες με τις βασικές 
θρεπτικές (και όχι μόνο) ουσίες, δηλαδή τα σάκχαρα, τα λίπη και τις 
πρωτεΐνες. Επίσης θα γίνει λόγος για τα πολυμερή, γνωστά σαν 
πλαστικά τα οποία κυριαρχούν στην τεχνολογία. 

ΦΑΣΗ 2 
Εξηγούμε τι είναι οι υδατάνθρακες ή σάκχαρα, αναφερόμενοι αρχι-
κά στην προέλευση της ονομασίας τους και δίνοντας αμέσως μετά 
τον ορισμό τους. Ταξινομούμε τους υδατάνθρακες σε μονοσακχα-
ρίτες ή απλά σάκχαρα, δισακχαρίτες και πολυσακχαρίτες και δίνου-
νε χαρακτηριστικά παραδείγματα σε κάθε περίπτωση. 
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Διακρίνουμε τους μονοσακχαρίτες ανάλογα με την χαρακτηριστική 
τους ομάδα σε αλδόζες (περιέχουν αλδεϋδομάδα) ή κετόζες (περιέ-
χουν κετονομάδα). Εξηγούμε ότι η ταξινόμηση των μονοσακχαρι-
τών μπορεί να γίνει με βάση τον αριθμό των ατόμων άνθρακα που 
έχει η ένωση π.χ. πεντόζες, εξόζες κλπ. Δίνονται χαρακτηριστικά 
παραδείγματα και αναγράφουμε τους συντακτικούς τύπους των 
σακχάρων. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.5.1.1. 

ΦΑΣΗ 3 
Αναφέρουμε τις χημικές ιδιότητες των υδατανθράκων δίνοντας έμ-
φαση στον αναγωγικό τους χαρακτήρα ο οποίος οφείλεται κυρίως 
στην παρουσία της -CH=O. Διακρίνουμε τα σάκχαρα σε ανάγοντα 
και μη ανάγοντα και δίνουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα σε κά-
θε περίπτωση. Υπενθυμίζουμε στους μαθητές τα ήπια οξειδωτικά 
μέσα (π.χ. αντιδραστήρια Fehling και Tollens) με βάση τα οποία 
μπορούν να ταυτοποιηθούν οι μονοσακχαρίτες που έχουν αναγωγι-
κές ιδιότητες. 

ΦΑΣΗ 4 
Τέλος αναφέρουμε τη φωτοσύνθεση σαν την διαδικασία παραγωγής 
των υδατανθράκων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κυτταρίνη. 
Επίσης δίνεται η θρεπτική αξία και η διαδικασία μεταβολισμού ορι-
σμένων υδατανθράκων. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 58, 60, 61. 
Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 55, 57, 62. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 2 
Ταξινόμηση υδατανθράκων-
μονοσακχαριτών. 

ΦΑΣΗ 3 
Χημική συμπεριφορά μονο-
σακχαριτών. 

ΦΑΣΗ 4 
Φωτοσύνθεση και μεταβο-
λισμός των υδατανθράκων. 

ΦΑΣΗ 1 
Εισαγωγή. Μεγαλομόρια 
με μεγάλη βιολογική και 
τεχνολογική σημασία. 

Διαφάνεια Δ.5.1.1: Μορια-
κό μοντέλο της γλυκεριναλ-
δεΰδης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Eisner W., et al «Elemente Chemie I», Ernst Klett Verlang, pag. 
276-279. 
2.Brown T. L., LeMay H. E., Bursten B. E., «Chemistry the Central 
Science», Prentice- Hall, 7th Edition, 1997, pag. 962-966. 
3. Hill J.W., Kolb D. K. «Chemistry for Changing Times » Prentice-
Hall, 8th Edition, 1998, pag. 425-427. 
4. Γεωργιάδου T., Καφετζόπουλος K., ΠροβήςΝ., Σπυρέλης, N., 
Χηνιάδης Δ., «Χημεία Γ' Γυμνασίου Βιβλίο Μαθητή», εκδ. ΟΕΔΒ, 
Αθήνα σελ. 107-115. 
5. Γεωργιάδου T., Καφετζόπουλος K., Προβής N., Σπυρέλης, N., 
Χηνιάδης Δ., «Χημεία Γ' Γυμνασίου Βιβλίο Καθηγητή», εκδ. 
ΟΕΔΒ, Αθήνα.σελ. 190-201. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 23 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιομόρια και άλλα μόρια. 
5.2 Λίπη, έλαια και σάπωνες. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα πρέπει ο μαθητής να μπο-
ρεί: 
• Να ορίζει τα λιπίδια ως τα προϊόντα εκχύλισης ζωικών ή φυτικών 
ιστών και να εξηγεί ότι η εκχύλιση είναι μια διαδικασία εκλεκτικής 
διάλυσης. 
• Να αναγράφει τους τύπους των κυριοτέρων τριγλυκεριδίων και να 
γράφει τη χημική εξίσωση της αντίδρασης υδρόλυσης και σαπωνο-
ποίησης αυτών. 
• Να ερμηνεύει την απορρυπαντική δράση των σαπουνιών και των 
συνθετικών απορρυπαντικών. 
• Να αναφέρει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των σα-
πουνιών έναντι των συνθετικών απορρυπαντικών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Περιγράφουμε την εκχύλιση ως μια διεργασία διαχωρισμού ή απο-
μόνωσης ορισμένων συστατικών από ένα μίγμα η οποία βασίζεται 
στην εκλεκτική διαλυτοποίηση ενός ή περισσοτέρων συστατικών 
του μίγματος με βοήθεια κάποιου διαλύτη. Ορίζουμε τα λιπίδια ως 
προϊόντα εκχύλισης ζωικών ή φυτικών ιστών και αναφέρουμε τα 
κυριότερα από αυτά, εστιάζοντας την προσοχή μας στα τριγλυκερί-
δια που είναι εστέρες της γλυκερίνης (1,2,3-προπανοτριόλης) με 
ανώτερα καρβοξυλικά οξέα (λιπαρά οξέα). Στο σημείο αυτό προ-
βάλλουμε τη διαφάνεια Δ.5.2.1., όπου απεικονίζονται τα μοριακά 
προσομοιώματα ορισμένων λιπαρών οξέων. Τέλος , επισημαίνουμε 
ότι τα τριγλυκερίδια διακρίνονται σε λίπη και έλαια ανάλογα με τη 
φυσική τους κατάσταση και σύσταση. 
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ΦΑΣΗ 2 
Εξηγούμε ότι η σαπωνοποίηση βασίζεται στην αλκαλική υδρόλυση 
τριγλυκεριδίων με NaOH ή KOH και η οποία οδηγεί στην παρα-
γωγή σαπουνιών, δηλαδή σε άλατα ανώτερων καρβοξυλικών οξέων. 
Επισημαίνουμε ότι στα σαπούνια προστίθενται χρωστικές και αρω-
ματικές ουσίες, ώστε να αποκτήσουν το επιθυμητό χρώμα και την 
επιθυμητή οσμή. Ερμηνεύουμε διεξοδικά την απορρυπαντική δράση 
των σαπουνιών, αφού προηγουμένως εξηγήσουμε τι είναι κολλοει-
δές σύστημα, τι είναι επιφανειακή τάση και ποιο είναι το υδρόφοβο 
και το υδρόφιλο τμήμα μιας ένωσης (π.χ. ενός καρβοξυλικού άλα-
τος). Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.5.2.2., όπου 
απεικονίζεται η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών. 

ΦΑΣΗ 3 
Εξηγούμε τη σύσταση των συνθετικών απορρυπαντικών. Ρωτάμε 
τους μαθητές να αναφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα των συν-
θετικών απορρυπαντικών έναντι των σαπώνων, πέρα από το γεγο-
νός ότι αυτά παρασκευάζονται από μη βρώσιμες ύλες και περιμέ-
νουμε την απάντηση: «λειτουργούν το ίδιο καλά και σε σκληρό νε-
ρό το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ιόντα π.χ. Ca2+, Mg2+, 
Fe2+ και Fe3+». Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να δικαιολο-
γήσουν τη συμπεριφορά αυτή των απορρυπαντικών και περιμένου-
με την απάντηση: «τα άλατα των αλκυλοσουλφονικών και όξινων 
θειικών αλκυλίων με Ca, Mg και Fe είναι διαλυτά στο νερό και συ-
νεπώς τα συνθετικά απορρυπαντικά παραμένουν ενεργά και σε πε-
ριβάλλον σκληρού νερού». 
Τελειώνουμε με τη βιολογική δράση των λιπών και ελαίων, τον 
τρόπο μεταβολισμούς τους και τη θρεπτική τους αξία. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 65, 66, 67. 
Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 69, 72. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Λίπη και Έλαια. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διαφάνεια Δ.5.2.1: Μορια-
κά προσομοιώματα λιπαρών 
οξέων. 

£ 
ΦΑΣΗ 2 

Σαπούνια και η \ / 
απορρυπαντική τους δράση. 

XJ-

Διαφάνεια Δ.5.2.2: Δια-
γραμματική απεικόνιση της 
απορρυπαντικής δράσης των 
σαπουνιών.. 

ΦΑΣΗ 3 
Συνθετικά απορρυπαντικά. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Eisner W., et al «Elemente Chemie I», Ernst Klett Verlang, pag. 
294-305. 
2.Brown T. L., LeMay H. E., Bursten B. E., «Chemistry the Central 
Science», Prentice- Hall, 7th Edition, 1997, pag. 953-955. 
3. Hill J.W., Kolb D. K. «Chemistry for Changing Times » Prentice-
Hall, 8,h Edition, 1998, pag. 482-491. 
4. Γεωργιάδου T., Καφετζόπουλος K., Προβής N., Σπυρέλης, N., Χη-
νιάδης Δ., «Χημεία Γ' Γυμνασίου Βιβλίο Μαθητή», εκδ. ΟΕΔΒ, 
Αθήνα σελ. 125-131. 
5. Γεωργιάδου T., Καφετζόπουλος K., Προβής N., Σπυρέλης, N., Χη-
νιάδης Δ., «Χημεία Γ' Γυμνασίου Βιβλίο Καθηγητή», εκδ. ΟΕΔΒ, 
Αθήνα.σελ. 214-224. 



103 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 24 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιομόρια και άλλα μόρια. 
5.3 Αμινοξέα - Πρωτεΐνες 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα πρέπει ο μαθητής να μπο-
ρεί: 
• Να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη βιοπολυμερών και το ρόλο του 
καθενός. 
• Να ορίζει τις πρωτεΐνες και να αντιλαμβάνεται τον ποικιλόμορφο 
ρόλο τους. 
• Να αναγνωρίζει ότι ο πεπτιδικός δεσμός αποτελεί τη βάση για τη 
δημιουργία των πολυαμιδίων και ότι οι πρωτεΐνες είναι πολυαμίδια 
προερχόμενα από τη συμπύκνωση 20-22 αμινοξέων. 
• Να συσχετίζει την πρωτογενή δομή μιας πρωτεΐνης με το βιολογι-
κό ρόλο αυτής. 

• Να γράφει την αντίδραση ποσοτικού προσδιορισμού των αμινο-
ξέων μιας πρωτεΐνης τους και να περιγράφει τη χημική και φυσιο-
λογική δράση των πρωτεϊνών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Εξηγούμε ότι τα λεγόμενα βιοπολυμερή κατατάσσονται σε τρεις 
κυρίως κατηγορίες: τους πολυσακχαρίτες, τις πρωτεΐνες και τα πυ-
ρηνικά ή νουκλεϊνικά οξέα. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στις 
πρωτείνες μιλώντας για την ποικιλία των αποστολών τους άρα και 
μορφών τους. Δίνουμε παραδείγματα πρωτεϊνών 
Μιλάμε για αντιδράσεις πολυμερισμού δίνοντας έμφαση στη συ-
μπύκνωση. Ως παράδειγμα φέρνουμε τη δημιουργία του πεπτιδικού 
δεσμού ορίζοντας ταυτόχρονα τις πρωτεΐνες σαν πολυαμίδια. 
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ΦΑΣΗ 2 
Αναφερόμαστε στην πρωτογενή δομή των πρωτεϊνών η οποία συ-
σχετίζεται με την αλληλουχία των αμινοξέων κατά μήκος της πρω-
τεϊνικής αλυσίδας της πρωτεΐνης και η οποία έχει καθοριστική ση-
μασία για το βιολογικό ρόλο που διαδραματίζει η πρωτείνη. 
Παραθέτουμε ορισμένες χαρακτηριστικές χημικές ιδιότητες των 
πρωτεϊνών, όπως είναι η υδρόλυση που οδηγεί σε μίγμα αμινοξέων. 
Επισημαίνουμε ότι από τις φυσικές πρωτεΐνες μπορούν να προκύ-
ψουν 22 διαφορετικά αμινοξέα. Στο σημείο αυτό προβάλλουμε τη 
διαφάνεια Δ.5.3.1, όπου απεικονίζεται σε πίνακα η χημική δομή των 
αμινοξέων, καθώς και οι ονομασίες αυτών. Ζητάμε από τους μαθη-
τές να αναγνωρίσουν στον πίνακα μερικά από τα αμινοξέα που έ-
χουν διδαχτεί στη βιολογία. Στη συνέχεια αναφέρουμε την αντίδρα-
ση πολλών αμινοξέων με νιτρώδες οξύ που δίνει αέριο N2 (μέθοδος 
Van Slyke για τον ποσοτικό προσδιορισμό αμινοξέων). Εξηγούμε 
ότι βασική προϋπόθεση για να γίνει η προηγούμενη αντίδραση είναι 
να περιέχει το αμινοξύ στο μόριό του μία πρωτοταγή αμινομάδα. 

ΦΑΣΗ 3 
Αναφέρουμε τον πολύπλευρο βιολογικό ρόλο των πρωτεϊνών. Οι 
πρωτείνες υδρολύονται παρουσία ενζύμων προς πεπτίδια ή αμινο-
ξέα. Από τα αμινοξέα αυτά συντίθενται άλλες πρωτεΐνες. Ως δομι-
κές πρωτεΐνες σχηματίζουν ιστούς, μαλλιά, νύχια κλπ. Ως λειτουρ-
γικές πρωτεΐνες σχηματίζουν τα ένζυμα, τις ορμόνες και τα αντισώ-
ματα. Επίσης αν το ενεργειακό ισοζύγιο ενός οργανισμού είναι αρ-
νητικό, τότε οι πρωτείνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δευτερευό-
ντως για την παραγωγή ενέργειας πέρα από τους υδατάνθρακες και 
τα λίπη. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 48, 49, 52. 
Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 50, 53, 54. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Οι πρωτείνες είναι πο-
λυαμίδια 

ΦΑΣΗ 2 
Χημικές ιδιότητες προτεί-
νων. 

Διαφάνεια Δ.5.3.1: Τα αμι-
νοξέα των πρωτεϊνών 

ΦΑΣΗ 3 
Βιολογικός ρόλος των πρω-
τεινων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Eisner W., et al «Elemente Chemie I», Ernst Klett Verlang, pag. 
286-289. 
2.Brown T. L., LeMay H. E., Bursten B. E., «Chemistry the Central 
Science», Prentice- Hall, 7lh Edition, 1997, pag. 956-961. 
3. Hill J.W., Kolb D. K. «Chemistry for Changing Times » Prentice-
Hall, 8th Edition, 1998, pag. 432-434. 
4. Βάρβογλης Α., «Χημείας Απόσταγμα », εκδ. τροχαλία, 1992, σελ. 
153-155. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 25 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιομόρια και άλλα μόρια. 
5.4 Πολυμερή ( ή πλαστικά) 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ώρας θα πρέπει ο μαθητής να μπο-
ρεί: 
• Να ορίζει τους δυο βασικούς τύπους αντιδράσεων πολυμερισμού 
δηλαδή τον πολυμερισμό προσθήκης και τον πολυμερισμό συμπύ-
κνωση και να δίνει από ένα απλό παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. 
• Να ορίζει και να διακρίνει τα πολυμερή ανάλογα με την σύστασή 
τους και τις ιδιότητές τους κυρίως απέναντι στην θερμότητα. 
• Να αναφέρει τις ιδιότητες των πολυμερών προσθήκης και από τι 
αυτές εξαρτώνται.. 
• Να ορίζει τα πολυμερή συμπύκνωσης δίνοντας από ένα παράδειγ-
μα πολυαμιδίου, πολυεστέρα και πολυουρεθάνης. Για κάθε περί-
πτωση να αναφέρει τις ιδιότητες και εφαρμογές των πολυμερών 
αυτών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Στην πρώτη αυτή φάση δίνουμε τον ορισμό των πολυμερών και πα-
ραθέτουμε τις δύο βασικές αντιδράσεις παραγωγής τους τη σύνθεση 
ή προσθήκη και τη συμπύκνωση. Δίνουμε από ένα παράδειγμα για 
κάθε περίπτωση π.χ. για τα πολυμερή συμπύκνωσης αναφέρουμε τα 
πολυαμίδια. 
Στην συνέχεια ταξινομούμε τα πολυμερή ανάλογα με την προέλευ-
σή ( βιοπολυμερή, συνθετικά και τεχνητά πολυμερή), τη δομή τους 
και τη συμπεριφορά τους απέναντι στην θέρμανση (θερμοστατικά 
και θερμοπλαστικά) και τις ιδιότητές τους γενικά 
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ΦΑΣΗ 2 
Εξηγούμε ποια είναι τα πολυμερή προσθήκης δίνοντας την αντί-
δραση παρασκευής του πολυαιθυλένιου. Με την ίδια λογική γρά-
φουμε τις χημικές εξισώσεις παρασκευής του πολυβινυλοχλωριδίου, 
του πολυπροπυλενίου, του πολυακρυλονιτρίλίου και του πολυτε-
τραφθοροαιθυλενίου. Τονίζουμε τις ιδιότητες, τις εμπορικές ονομα-
σίες και τις σημαντικότερες εφαρμογές για καθένα από τα πολυμε-
ρή που αναφέραμε. 
Με βάση το πολυαιθυλένιο τονίζουμε το ρόλο της στερεοχημικής 
δομής πάνω στις ιδιότητες των πολυμερών και το ρόλο του κατα-
λύτη πάνω στη δομή και τις ιδιότητες τους. 

ΦΑΣΗ 3 
Εξηγούμε ποια είναι τα πολυμερή συμπύκνωσης δίνοντας έμφαση 
στα πολυαμίδια και ιδιαίτερα στο « Nylon » (υπάρχει και σχετική 
εργαστηριακή άσκηση γι 'αυτό). Συνεχίζουμε με τους πολυεστέρες 
π.χ. ο πολυαιθυλένοτερεφθαλικός πολυεστέρας, τις πολυουρεθάνες 
και τα πολυμερή φορμαλδεΰδης - φαινόλης π.χ. ο βακελίτης. Στο 
σημεία αυτό προβάλλουμε τη διαφάνεια Δ.5.4.1. 

ΦΑΣΗ 4 
Αναφέρουμε τα κυριότερα είδη υφάνσιμων ινών: τις φυσικές (ο 
αμίαντος από τις ανόργανες, βαμβάκι, λινάρι, η κάνναβη από φυτι-
κές και το μετάξι από ζωικές), τις τεχνητές (όπως αναγεννημένη 
κυτταρίνη ,φυτική και καζεΐνη του γάλακτος ζωική) και τις συνθε-
τικές (πολυαμίδια, πολυεστέρες, κ.λ.π.). Επισημαίνουμε τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματα των φυσικών έναντι των συνθετι-
κών- τεχνιτών ινών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σχολείο: 35, 37, 38. 
Προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι: 40, 41, 44, 47. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΑΣΗ 1 
Πολυμερή. Εισαγωγή. 

£ 
ΦΑΣΗ 2 

Πολυμερή προσθήκης. 

£ 
ΦΑΣΗ 3 

Πολυμερή συμπυκνώσεως. <=> 
Διαφάνεια Δ.5.4.1: Χημική 
δομή βακελίτη. 

ΦΑΣΗ 4 
Υφάνσιμες ίνες. 
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2.Brown T. L., LeMay H. E., Bursten B. E., «Chemistry the Central 
Science», Prentice- Hall, 7th Edition, 1997, pag. 428-437. 
3. Hill J.W., Kolb D. K. «Chemistry for Changing Times » Prentice-
Hall, 8th Edition, 1998, pag. 251-275. 
4. Βάρβογλης Α., «Χημείας Απόσταγμα », εκδ. τροχαλία, 1992, σελ. 
223-232. 
5. Γεωργιάδου T., Καφετζόπουλος K., Προβής N., Σπυρέλης, N., Χη-
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί να : 
• περιγράφει την εργαστηριακή διάταξη για τη ζύμωση της γλυ-
κόζης και αυτή της απόσταξης για τη παρασκευή της αιθανόλης. 
• αποδεικνύει πειραματικά τον αναγωγικό χαρακτήρα της αιθα-
νόλης. 
• ταυτοποιεί την αιθανόλη με βάση τις χαρακτηριστικές αντιδρά-
σεις που δίνει. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 
Τονίστε ότι η ζύμωση σακχαρούχων ή αμυλούχων πρώτων υλών 
είναι η κυριότερη βιομηχανική μέθοδος παραγωγής αιθανόλης και η 
παλαιότερη, ίσως, βιοτεχνολογική διεργασία. 
Συζητήστε γενικά περί καταλυτών τονίζοντας την εξειδίκευση των 
ενζύμων. 
H απόσταξη αραιών διαλυμάτων αιθανόλης για συμπύκνωσή τους 
δεν προχωρά πάνω από το 95 % ν/ν σε αιθανόλη λόγω σχηματι-
σμού αζεοτροπικού μίγματος. ( δεν χρειάζεται κάποια τέτοια αναφο-
ρά στους μαθητές). Μπορείτε όμως να ρωτήσετε με ποιους τρόπους 
θα μπορούσε να παρασκευαστεί απόλυτη αλκοόλη (π.χ. με χημική 
δέσμευση του νερού από ένα αφυδατικό, όπως π.χ. άνυδρο θειικό 
χαλκό). 
Υπάρχει ένα πρόβλημα σε ότι αφορά τις αντιδράσεις οξειδοαναγω-
γής μια και οι μαθητές στη φάση αυτή δεν έχουν διδαχθεί το αντί-
στοιχο κεφάλαιο. Επιλέξτε να γράψετε μόνο την αντίδραση με το 
CuO: 

CH3CH2OH + CuO -> CH3CHO + H2O + Cu 
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Χωρίς να δώσετε την αντίδραση αναφερθείτε στην οξείδωση 
από διχρωμικά άλατα μια και αυτή χρησιμοποιείται στους ανα-
λυτές αναπνοής (αλκοτέστ). Στον οδηγό για την αντίδραση προ-
τείνεται το Na2Cr2O?, αντί του πιο γνωστού K2Cr2O?, ως πολύ 
πιο διαλυτό (180 g έναντι 13 g του άλατος με κάλιο ανά 100 g 
νερού στους 25 0C). 

ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό 
To πρώτο μέρος του πειράματος που αφορά την παρασκευή της αλ-
κοόλης με ζύμωση και την απόσταξή προτείνεται να γίνει με μορφή 
επίδειξης. To δεύτερο μέρος που αφορά τις αντιδράσεις που εκφρά-
ζουν τη χημική συμπεριφορά της αιθανόλης προτείνεται να γίνει 
ατομικά. 

όργανα - αντιδραστήρια 
Αντί της σφαιρικής φιάλης που φαίνεται στην σελίδα 67 του εργα-
στηριακού οδηγού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα οποιαδήποτε 
δοχείο π.χ. ένα γυάλινο υδροβολέα με ελαστικό πώμα το οποίο έχει 
μια οπή από την οποία περνά ένας γυάλινος σωλήνας κεκαμμένος 
σε σχήμα πι, καταλήγοντας στο σωλήνα με το Ca(OH)2. 
Av πραγματοποιήσετε την επίδειξη της απόσταξης προσέξτε ιδιαί-
τερα τη χρήση ηλεκτρικού θερμαντικού μανδύα και όγι φλόγα, λό-
γω του εύφλεκτου των ατμών της αλκοόλης. 
Ως ζύμη μπορείτε να προμηθευτείτε μαγιά μπύρας. 
Ιδανική θερμοκρασία για την ζύμωση είναι -25 0C (όχι κάτω των 20 
και ούτε πάνω από 35 0C). 
To Na3PO4 προστίθεται για την επιτάχυνση της ζύμωσης, καθώς 
παρεμβαίνει στο χημικά πολύπλοκο μηχανισμό της αντίδρασης, 
σχηματίζοντας φωσφορικούς εστέρες. 
Μπορείτε αν χρησιμοποιήσετε σφαιρική των 500 mL να χρησιμο-
ποιήσετε 300 mL νερό στο οποίο διαλύονται 30 g γλυκόζης. Σε αυ-
τό προσθέστε 30 g μαγιά μπύρας. 
Στην απόσταξη το απόσταγμα των 78 0C είναι η αλκοόλη. 
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προφυλάξεις 
Av η απόσταξη γίνει με θερμαντικό μανδύα δεν υπάρχει πρόβλημα. 

βοήθεια - υποδείξεις 
Μπορείτε να αποστάξετε μικρή ποσότητα του προϊόντος της ζύμω-
σης σε μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα με φλόγα και προσοχή. Με τον 
ίδιο κεκαμμένο σωλήνα δεχθείτε την αλκοόλη σε άλλο δοκιμαστικό 
σωλήνα εμβαπτισμένο σε κρύο νερό. 
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρώτη ύλη κοινή 
ζάχαρη (καλαμοσάκχαρο, πάλι 30 g) μια και η ζύμη περιέχει και 
ιμβερτάση η οποία καταλύει την μετατροπή του δισακχαρίτη στα 
απλά, ζυμούμενα σάκχαρα, γλυκόζη και φρουκτόζη. H διήθηση δεν 
είναι απαραίτητη αν το τελικό προϊόν της ζύμωσης είναι διαυγές. 
H παραγόμενη αιθυλική αλκοόλη ανιχνεύεται από τη χαρακτηριστι-
κή ευχάριστη οσμή της. Μπορείτε επίσης να «μουλιάσετε» ένα 
κομμάτι μπαμπάκι με το προϊόν της απόσταξης και να το κάψετε. H 
φλόγα είναι χαρακτηριστικά κυανίζουσα. Ακόμα και υδατικά δια-
λύματα αλκοόλης αναφλέγονται αν είναι πάνω από 50° (αλκοολι-
κούς βαθμούς). 
Av εκτελέσετε το πείραμα οξείδωσης με K2Cr2O7 σε δοκιμαστικό 
σωλήνα 5 mL νερό και διαλύστε 1 g από το άλας. Προσθέστε στην 
συνέχεια 1 mL πυκνού H2SO4 ( προσοχή ..!) και ανακινήστε το σω-
λήνα. Παρατηρήστε το πορτοκαλί χρώμα του διαλύματος. Στη συ-
νέχεια προσθέστε 1- 2 mL αιθανόλης (95 °) και θερμάνατε το σω-
λήνα σε φλόγα, ήπια ή καλύτερα σε υδρόλουτρο. Παρατηρήστε την 
μετατροπή του χρώματος σε πράσινο λόγω της αναγωγής των 
Cr2O7

2-σε Cr3+. 
Για το πείραμα με τον Cu αν δεν έχετε έλασμα χρησιμοποιείστε 
σύρμα χαλκού διαμορφωμένο σε σπείρες ώστε να έχει μεγάλη επι-
φάνεια. 

χρόνος απαιτούμενος 
Όπως αναφέρθηκε η επίδειξη ξεκινά μια εργαστηριακή περίοδο και 
ολοκληρώνεται την επόμενη. Οι αντιδράσεις σχετικά με τη χημική 
συμπεριφορά της αιθανόλης χρειάζονται περίπου 30 min. 
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ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργαστήριο 
Δώστε έμφαση στα θέματα ανίχνευσης ή ταυτοποίησης των προϊό-
ντων των αντιδράσεων. Έτσι, για παράδειγμα η παραγωγή οξικού 
οξέος από την οξείδωση της αλκοόλης μπορεί να ανιχνευθεί από τη 
χαρακτηριστική μυρωδιά ξιδιού που αναδύεται ή με πεχαμετρικό 
χαρτί το οποίο παίρνει κόκκινο χρώμα (ρΗ περίπου 4). Όσον αφορά 
την ανίχνευση των αλδεϋδών αρκεστείτε στη χαρακτηριστική τους 
οσμή, καθώς οι αντιδράσεις αλδεϋδών θα ακολουθήσουν στην επό-
μενη διδακτική ενότητα. 
Μπορείτε επίσης να αναφερθείτε στην αντίδραση οξείδωσης των 
αλκοολών με θερμαινόμενο Cu. Πέρα από την αντίδραση που δό-
θηκε παραπάνω η αντίδραση μπορεί να ερμηνευθεί σαν αφυδρογό-
νωση: Cu 

CH3CH2OH -> CH3CHO+ H2 
200-300°C 

Δείξτε τη φωτογραφία του αναλυτή αναπνοής που υπάρχει στον 
οδηγό και συνδυάστε τη με το πείραμα της οξείδωσης με τα διχρω-
μικά άλατα. Ζητήστε από τους μαθητές να ερευνήσουν βιβλιογρα-
φικά τα όρια που προβλέπουν οι διάφορες νομοθεσίες και τις προ-
βλεπόμενες κυρώσεις. 
Τονίστε τόσο τη βιομηχανική σημασία της ζύμωσης όσο και αυτή 
της απόσταξης ως μεθόδου διαχωρισμού υγρών μιγμάτων. 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Από τους μαθητές ζητάμε αναγραφή απλών χημικών εξισώσεων 

και περιγραφή χαρακτηριστικών οσμών. 

προεκτάσεις του πειράματος 
Γενικεύουμε τα προϊόντα οξείδωσης των αλκοολών ανάλογα με τα 
να είναι πρώτο- δεύτερο ή τριτοταγείς. 
Προτρέπουμε τους μαθητές να εξετάσουν την οξείδωση της αιθανό-
λης με KMnO4 (σε περίσσεια και σε όξινο περιβάλλον) απευθείας 
σε οξικό οξύ με ταυτόχρονο αποχρωματισμό του διαλύματος. 
Δώστε στους μαθητές άνυδρο θειικό χαλκό και «καθαρό» οινό-
πνευμα και ζητήστε να παρασκευάσουν απόλυτη αλκοόλη. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί να : 
• ανιχνεύει τη αλδεϋδομάδα 
• αναγνωρίζει γενικότερα την έννοια της ανίχνευσης ενώσεων ή 
χαρακτηριστικών ομάδων μέσα από ειδικές αντιδράσεις και αντι-
δραστήρια (πολλά από τα οποία είναι επώνυμα). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 

Μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη συζήτηση τονίζοντας την ύπαρξη 
χαρακτηριστικών αντιδράσεων μέσω των οποίων ταυτοποιείται η 
παρουσία οργανικών ομάδων στα μόρια ενώσεων (π.χ. υδροξϋομά-
δων, αλδεϋδομάδων, καρβοξυλίων κλπ). 
Στη συνέχεια περιορίζουμε το θέμα στην αλδεϋδομάδα και τις χα-
ρακτηριστικές αντιδράσεις που αυτή δίνει, τονίζοντας τις διαφορές 
της από την κετονομάδα με την οποία συνδέονται με την κοινή ο-
μάδα του καρβονυλίου, =C=O. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην 
ύπαρξη των ήπιων οξειδωτικών ουσιών που περιέχουν Ag+ ή Cu + 

τα οποία εκλεκτικά οξειδώνουν τις αλδεϋδομάδες. 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι αντιδράσεις αυτής της μορφής (ανί-
χνευσης) θα πρέπει να είναι ευαίσθητες και να έχουν ένα άμεσο 
οπτικό αποτέλεσμα π.χ. αλλαγή χρώματος διαλύματος, δημιουργία 
ιζημάτων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, έκλυση φυσαλίδων αερίων 
κλπ. 
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ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό πείραμα 
To πείραμα μπορεί να γίνεται ατομικά από κάθε μαθητή. 

όργανα - αντιδραστήρια 
To αντιδραστήριο του Tollens που ως γνωστόν είναι αμμωνιακό 
διάλυμα νιτρικού αργύρου παρασκευάζεται πριν από κάθε εργαστη-
ριακή περίοδο από τον καθηγητή. Προς τούτο (για τις ανάγκες 30 
μαθητών) σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL φέρονται -250 mL διαλύ-
ματος AgNO3 0,1 M (βλέπε παράρτημα B του εργαστηριακού οδη-
γού). Στη συνέχεια προστίθενται 20 mL διαλύματος NaOH 2 M (8 g 
NaOH σε 100 mL νερό). Τέλος στο δημιουργούμενο αιώρημα προ-
στίθεται στάγδην διάλυμα NH3 (αραίωση 1:1) μέχρις ότου να προ-
κύψει τελικά διαυγές διάλυμα. To διάλυμα αυτό δε διατηρείται 
σταθερό και πρέπει να απορρίπτεται μετά το τέλος κάθε εργαστη-
ριακής ημέρας. Από το διάλυμα αυτό 2 mL προστίθενται στην προς 
ανίχνευση ένωση. 
Για το αντιδραστήριο του Fehling τα φερόμενα διαλύματα A και B 
παρασκευάζονται ως εξής: 
To διάλυμα A με διάλυση 7 g CuSO4 (ή αντίστοιχης ποσότητας πε-
νταενύδρου) σε 100 mL απιονισμένο νερό με προσθήκη 2 mL πυ-
κνού θειικού οξέος. To διάλυμα αυτό έχει έντονα κυανούν χρώμα. 
To διάλυμα B με διάλυση 35 g τρυγικού καλιονατρίου (άλας του 
Seignette) και 10 g NaOH σε 100 m απιονισμένο νερό. To τελικό 
διάλυμα προκύπτει με ανάμιξη ίσων όγκων των δύο παραπάνω δια-
λυμάτων A και B. Av κατά την ανάμιξη δημιουργηθεί ίζημα προ-
σθέστε επιπλέον ποσότητα από το B μέχρις αναδιάλυσης. 

προφυλάξεις 
Οι συνήθεις προφυλάξεις κυρίως με αναμμένους λύχνους. 

βοήθεια - υποδείξεις 
Προσέξτε την πολύ καλή καθαριότητα των γυάλινων οργάνων μια 
και το αντιδραστήριο κυρίως του Tollens ανάγεται και από ακαθαρ-
σίες. 
Τα τρυγικά ιόντα του διαλύματος B χρησιμεύουν για να συμπλοκο-
ποιούν τα ιόντα Cu2+ έτσι ώστε να μην καταβυθίζεται ίζημα 



117 

Cu(OH)2 στο έντονα από NaOH αλκαλικό περιβάλλον. Δηλαδή, 
δεσμεύονται τα ιόντα Cu2+, ώστε το γινόμενο (Cu2+) (OH )2 < Ks. 
To αντιδραστήριο Fehling μπορεί να αντικατασταθεί από το αντι-
δραστήριο Benedict, όπου αντί τρυγικών χρησιμοποιούνται κιτρικά 
άλατα. 
H αντίδραση δημιουργίας κατόπτρου Ag είναι βραδεία και γι' αυτό 
χρειάζεται ήπια θέρμανση. Γενικώς η αντίδραση αυτή πρέπει να 
είναι ήπια, καθώς υπό έντονες συνθήκες (πολύ γρήγορη αντίδραση) 
δημιουργούνται άμορφα ιζήματα. Τα ίδια ισχύουν και για το αντι-
δραστήριο Fehling. 

χρόνος απαιτούμενος 
Με έτοιμα τα διαλύματα δε ξεπερνά τα 30 min. 

ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργαστήριο 
Τονίζεται η χρησιμότητα των παραπάνω αντιδραστηρίων (Fehling, 
Tollens, Benedict) και η ταχύτητα ποιοτικού αλλά και ποσοτικού 
(π.χ. σάκχαρα) προσδιορισμού ενώσεων και τάξεων ενώσεων. 
Δίνονται ξανά οι αντιδράσεις χωρίς ερμηνεία για τον προσδιορισμό 
των συντελεστών μια και οι μαθητές δεν έχουν το σχετικό γνωστικό 
υπόβαθρο. 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Οι μαθητές αναγράφουν στο εργαστηριακό τετράδιο τις αντιδράσεις 
και τις παρατηρήσεις πάνω στην μορφή των ιζημάτων. 

προεκτάσεις του πειράματος 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί CH3CHO τη φορμαλδεΰδη, 
HCHO, η οποία διατίθεται στο εμπόριο ως φορμόλη (διάλυμα 30 
%). 
Επίσης για να θεμελιωθεί η διαφορά μεταξύ των αλδεϋδών και κε-
τονών μπορεί να επαναληφθεί το πείραμα (αντίδραση με Fehling 
και Tollens) κάνοντας χρήση ακετόνης (ασετόν από το φαρμακείο 
αν δεν υπάρχει στο εργαστήριο, CH3COCH3). 
Δώστε στους μαθητές το βιβλιογραφικό θέμα: «Κατασκευή κατό-
πτρων (καθρεφτών) με χρήση αντιδραστηρίου Tollens». 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών 
οξέων 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί να : 
• αποδεικνύει πειραματικά τον όξινο χαρακτήρα των καρβοξυλι-
κών οξέων. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 

Τονίζουμε ότι ο όξινος χαρακτήρας είναι το σύνολο των αντιδρά-
σεων και ιδιοτήτων των οξέων. Τα οργανικά καρβοξυλικά οξέα 
είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες, όπως έχει δειγθεί πειραματικά αέσα 
από τη μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των διαλυμάτων τους 
(βλέπε βιβλίο καθηγητή A' Λυκείου). 
Μέσα τώρα από χαρακτηριστικές αντιδράσεις θέλουμε να δείξουμε 
τον όξινο χαρακτήρα τους. Ρωτώντας τους μαθητές καθορίζουμε 
μερικές από αυτές, όπως την αλλαγή του χρώματος των δεικτών, 
την τιμή του ρΗ διαλυμάτων τους, την αντίδραση τους με μέταλλα 
(δραστικότερα του H) και με ορισμένα άλατα. 
Τονίζουμε ειδικότερα ότι η αντίδραση με το NaHCO3 με ταυτόχρο-
νη έκλυση αερίου, CO2, με μορφή αφρισμού, αποτελεί αντίδραση 
διάκρισης των καρβοξυλικών οξέων από τους ισομερείς τους εστέ-
ρες οι οποίοι δεν αντιδρούν με την σόδα. 
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ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό 
To πείραμα μπορεί να είναι ατομικό 

όργανα - αντιδραστήρια 
H αντίδραση με το Pb είναι προτιμότερο να γίνει με το μέταλλο σε 
μορφή σκόνης. Av αυτό δεν είναι διαθέσιμο, τότε κόψτε από έλα-
σμα Pb (π.χ. μολυβδοσωλήνας αποχέτευσης) μικρά κομμάτια ή από 
το «βαρίδι ψαρέματος» δημιουργείστε ρινίσματα χρησιμοποιώντας 
λίμα σκληρή (ώστε να μη δίνει δικά της ρινίσματα). 
Για την παρασκευή 1 M διαλύματος CH3COOH δες το παράρτημα 
B του εργαστηριακού οδηγού. 

προφυλάξεις 
Οι συνήθεις στο χημικό εργαστήριο. 

βοήθεια - υποδείξεις 
Διάλυμα οξικού οξέος 0,1 M έχει τιμή ρΗ ~3 και συνεπώς παρουσία 
του δείκτη ηλιανθίνη παίρνει ερυθρό χρώμα. Σε μίγμα ηλιανθίνης 
ινδικού το χρώμα γίνεται ιώδες. 
Τα ιόντα Pb2+ τα οποία παράγονται από την αντίδραση - διάλυση 
του μεταλλικού μολύβδου στο οξύ ανιχνεύονται καλύτερα με 
θειοιόντα (S2 ), οπότε καταβυθίζεται μαύρο ίζημα PbS. Av δεν υ-
πάρχει Na2S ή θειακεταμίδιο για παραγωγή H2S χρησιμοποιήστε 
την αντίδραση του οδηγού με ιωδιόντα από π.χ. ΚΙ, οπότε καταβυ-
θίζεται κίτρινο ίζημα PbI2 . 
To NaHCO3 είναι γνωστό και σαν διττανθρακικό νάτριο ή σόδα 
των φαρμακείων (σόδα από το Sodium την Αγγλοσαξονική ονομα-
σία του νατρίου, έναντι Potassium εξού ποτάσα, για το κάλιο και τις 
ενώσεις του). 
Χρησιμοποιείστε την αντίδραση με το NaHCO3 για να διαφορίσετε 
το οξικό οξύ από τον ισομερή του μυρμηκικό μεθυλεστέρα ο οποίος 
δεν αντιδρά . 

χρόνος απαιτούμενος 
Τα 30 min είναι ένας ικανός χρόνος. 
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ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργαστήριο 
Αναφέρατε την περίπτωση του Pb και την απαγόρευση εδώ και και-
ρό μολύβδινων οικιακών σκευών κυρίως μαγειρικής, λόγω της δη-
λητηριώδους δράσης των Pb2+. Συνδέστε το θέμα αυτό με την αμό-
λυβδη βενζίνη. 
To ξίδι είναι ένα υδατικό διάλυμα CH3COOH περιεκτικότητας 5- 10 
% w/V (αυτό αντιστοιχεί περίπου σε διάλυμα 0,1 M περίπου). Επι-
σημάνετε ότι κάλλιστα οι αντιδράσεις που έγιναν στο πειραματικό 
μέρος θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και με αυτό. 
Τονίστε ξανά την ιοντική αναγραφή αντιδράσεων, όπως π.χ: 

Pb2+ + 2 Γ —> PbI2 
Συνοψίστε τις αντιδράσεις οι οποίες ςαποδεικνύουν πειραματικά 
τον όξινο χαρακτήρα των καρβοξυλικών ενώσεων. Τέλος, δείξτε 
πιο είναι το όξινο H ενός καρβοξυλικού οξέος π.χ. CH3COOH. 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Στο τετράδιο αναγράφονται οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων 
που έγιναν στο εργαστήριο, καθώς και οι αλλαγές χρωμάτων που 
προκαλούνται από τους δείκτες 

προεκτάσεις του πειράματος 
Ζητήστε από τους μαθητές να ερευνήσουν βιβλιογραφικά την πα-
ραγωγή οξικού οξέος με ξηρή απόσταξη των ξύλων. 
Επιπλέον μπορείτε να ζητήσετε να μελετηθεί πειραματικά η εξουδε-
τέρωση π.χ. 10 mL διαλύματος CH3COOH 0,1 M με διάλυμα Ο,ΙΜ 
NaOH. Ρωτήστε τους μαθητές πόσα mL NaOH χρειάζονται για το 
σκοπό αυτό και τι χρώμα θα πάρει ο δείκτης ηλιανθίνη (από το αρ-
χικό πορτοκαλοκόκκινο) μετά την εξουδετέρωση. 
Επίσης μπορούμε να ρωτήσουμε πώς μπορεί να πιστοποιηθεί ότι τι 
εκλυόμενο αέριο κατά την επίδραση NaHCO3 σε CH3COOH είναι 
το CO2. Να παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές ήδη γνωρίζουν την αντί-
δραση του CO2 με Ca(OH)2 και στη γνώση αυτή μπορούμε να προ-
σθέσουμε π.χ. το σβήσιμο αναμμένου κεριού αν πλησιάσει τον πα-
ραγόμενο αφρό του αερίου ( προϊόν των πυροσβεστήρων ...). 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 4 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρασκευή εστέρα - Εστεροποίηση 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί να: 
• εκτελεί πειραματικά μια αντίδραση εστεροποίησης και να ανα-
γνωρίζει ότι η αντίδραση αυτή είναι μια κλασική ιδιότητα των οξέ-
ων και αλκοολών που οδηγεί στην παραγωγή εστέρων. 
• συγκρίνει μια μοριακή αντίδραση (εστεροποίηση) με μια ιοντι-
κή αντίδραση (εξουδετέρωση). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 

Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι η αντίδραση εστεροποίησης είναι 
αμφίδρομη. Στη συνέχεια η συζήτηση στρέφεται στην ανεύρεση 
των παραγόντων εκείνων που μπορούν αφ' ενός μεν να επιταχύνουν 
την εστεροποίηση αφ' ετέρου δε να αυξήσουν το ποσοστό της από-
δοσής της αντίδρασης. Επισημαίνουμε το διπλό ρόλο του πυκνού 
H2SO4 το οποίο δρα και ως καταλύτης -επιταχύνοντας την αντίδρα-
ση και ως αφυδατικό -αυξάνοντας την απόδοση της. 
Εκτελέστε το πείραμα σε μικρή κλίμακα. Ρίξτε το τελικό προϊόν όχι 
απλά σε νερό αλλά σε διάλυμα Na2CO3 (10 g σε 100 mL νερού), 
του οποίου η παρουσία μειώνει τη διαλυτότητα του εστέρα και συ-
νεπώς καθιστά τη χαρακτηριστική του οσμή εντονότερη. 
H θέρμανση επιταχύνει την αντίδραση χωρίς να επηρεάζει την από-
δοσή της μια και η αντίδραση είναι περίπου θερμοουδέτερη (ΔΗ ~ 
-1 kcal mol"1). 
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ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό 
To πείραμα μικρής κλίμακας είναι ατομικό, ενώ το μεγάλης κλίμα-
κας αν γίνει θα πρέπει να έχει τη μορφή επίδειξης. 

προφυλάξεις 
Προσοχή χρειάζεται στη χρήση του πυκνού θειικού οξέος. 
H θέρμανση του δοκιμαστικού σωλήνα θα πρέπει να είναι πάντα 
υπό γωνία και όχι κατά πρόσωπο. Επίσης φορέστε τα προστατευτι-
κά γυαλιά. 

βοήθεια - υποδείξεις 
Χρησιμοποιείστε τον παραγόμενο οξικό αιθυλεστέρα (με το πείρα-
μα μεγάλης κλίμακας) ή χρησιμοποιείστε έτοιμο του εμπορίου για 
να αποδείξετε πειραματικά, μετρώντας την αγωγιμότητά, τη μορια-
κή δομή του. Δείξτε τη διαφορά του εστέρα σε σχέση με το προϊόν 
εξουδετέρωσης οξικού οξέος από NaOH (άλας CH3COONa) με βά-
ση τις τιμές αγωγιμότητας διαλυμάτων τους. 

χρόνος απαιτούμενος 
Για τη μικρή κλίμακας παρασκευή του εστέρα απαιτούνται 15 min. 
Ενσωματώστε το πείραμα αυτό στη μελέτη των ιδιοτήτων των καρ-
βοξυλικών οξέων (πείραμα 3) ή με την παραγωγή αιθανόλης (πεί-
ραμα 2) από τη ζύμωση σακχάρων μια και η τελευταία απαιτεί ανα-
μονή αρκετού χρόνου. 
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ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργαστήριο 
Με βάση την εστεροποίηση μπορούμε να ανοίξουμε συζήτηση για 
τις αμφίδρομες αντιδράσεις μια και ακολουθεί το πείραμα της σα-
πωνοποίησης. Δεν χρειάζεται όμως σ' αυτή τη φάση να γίνει ανα-
φορά στο θέμα της χημικής ισορροπίας. 
Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν παραδείγματα φυσικών εστέ-
ρων και των χρήσεών τους. Ρωτήστε, τέλος, ποιος είναι ο ρόλος των 
φυσικών κηρών; 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Ζητάμε από τους μαθητές να αναγράψουν τις χημικές εξισώσεις των 
αντιδράσεων που επιτελέσθηκαν σ' αυτή την εργαστηριακή άσκη-
ση. Να αναφερθούν επίσης στη διαλυτότητα, το σ.ζ. και την οσμή. 
του οξικού αιθυλεστέρα. 

προεκτάσεις του πειράματος 
Ρωτάμε τους μαθητές αν υπάρχουν εστέρες των ανόργανων οξέων. 
Στη συνέχεια αναφερόμαστε στους εστέρες του H3PO4 που πιθανόν 
γνωρίζουν οι μαθητές από τη βιολογία; 
Για όσους δείχνουν ενδιαφέρον μιλήστε για το μηχανισμό της αντί-
δρασης εστεροποίησης δείχνοντας την απόσπαση - O H από το καρ-
βοξύλιο με το - H της αλκοολικής υδροξυλομάδας. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 5 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανίχνευση Υδατανθράκων 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί να: 
• αναγνωρίζει ότι οι οργανικές ενώσεις που έχουν δύο, ή περισ-
σότερες, χαρακτηριστικές ομάδες, παρουσιάζουν τις χημικές ιδιό-
τητες και των δύο ομάδων. Να αναφέρουν σχετικά παραδείγματα. 
• ανιχνεύει τα σάκχαρα με βάση τις γνώσεις που έχει αποκτήσει 
σχετικά με τη χημική δράση των αλδεϋδών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

Φ Α Σ Η 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 

Θυμίζουμε με λίγα λόγια τη χημική δομή των σακχάρων ως πολυυ-
δροξυαλδεΰδες ή πολυυδροξυκετόνες. Τονίζουμε ότι αναγωγικός 
χαρακτήρας ορισμένων από αυτά οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αλδεϋδομάδα και μετά στην πρωτοταγή, ακραία, υδροξυομάδα. 
Τη λύση για την εκλεκτική οξείδωση δίνουν τα ήπια οξειδωτικά 
μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήδη στην ανίχνευση των αλδεϋ-
δών, δηλαδή τα αντιδραστήρια των Tollens και Fehling. Τα προϊό-
ντα μιας τέτοιας εκλεκτικής οξείδωσης, στην οποία μάλιστα η αν-
θρακική αλυσίδα μένει αναλλοίωτη, λέγοντα αλδονικά ή απλώς ονι-
κά οξέα 
Οι αντιδράσεις αυτές, κυρίως του Fehling, χρησιμοποιούνται στην 
οινοποιία για την ανίχνευση - και ποσοτικό προσδιορισμό- του σακ-
χάρου που δεν έχει ζυμωθεί. 
Τα χρησιμοποιούμενα διαλύματα είναι εκείνα τα οποία περιγράφο-
νται στο πείραμα 3 (ιδιότητες αλδεϋδών). 
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ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό 
To πείραμα είναι ατομικό 

όργανα - αντιδραστήρια 
Προμηθευτείτε γλυκόζη και φρουκτόζη από κάποιο Supermarket. 
Av για την παρασκευή του αντιδραστηρίου του Fehling διαθέτετε 
ένυδρο θειικό χαλκό (CuSO4 SH2O), διαλύστε 35 g από αυτό σε 
500 mL νερό (διάλυμα Α). 
O βρασμός στην περίπτωση του Fehling να γίνεται σε πλέγμα, με 
προσοχή και να διατηρείται για 1,5- 2 min. 
Av διαλύσετε 0,1-0,3 g σακχάρου σε 100 mL νερό, τότε να χρησι-
μοποιήσετε 5+5 mL από τα διαλύματα A και B. 

προφυλάξεις 
Οι συνήθεις στο εργαστήριο. Προσοχή στο βρασμό και στην κλίση 
του δοκιμαστικού σωλήνα. 

βοήθεια - υποδείξεις 
Χρειάζεται προσοχή στις αναλογίες σακχάρου και αντιδραστηρίου 
του Fehling, ώστε αυτό να μην είναι σε περίσσεια και το βαθύ κυα-
νούν χρώμα του καλύψει το όλο φαινόμενο. Επίσης σημασία έχει 
όχι η ποσότητα του σακχάρου όσο η συγκέντρωσή του. Γι' αυτό 
προσέχετε τυχόν αραιώσεις. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσετε 
0,5 g από το σάκχαρο προσθέστε συνολικά 25 mL αντιδραστηρίου 
(12,5 + 12,5) και η αραίωση να μην υπερβεί τα 50 mL 

χρόνος απαιτούμενος 
Για το πείραμα απαιτούνται περί τα 30 min αν τα βασικά διαλύματα 
είναι έτοιμα. 
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ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργαστήριο 
Είναι δυνατόν αντί σακχαρούχου διαλύματος να χρησιμοποιηθεί 
κάποιο κρασί (όχι ξηρό), οπότε μπορείτε να πάρετε απ' αυτό 10 mL 
για 20 (10 +10) mL αντιδραστηρίου του Fehling. Στην περίπτωση 
αυτή αραιώστε μέχρι τα 50 mL με απιονισμένο νερό. 
Εξηγήστε στους μαθητές την έννοια και τη σημασία του τυφλού πει-
ράματος. Ti θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως τυφλό στην προκειμέ-
νη περίπτωση; 
Λόγω των μικρών ποσοτήτων σακχάρου είναι δυνατόν να μη δη-
μιουργηθεί σαφές ίζημα, αλλά το διάλυμα από μπλε, αφού αποχρω-
ματιστεί, να χρωματιστεί πορτοκαλί. 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Οι μαθητές να γράψουν τον τύπο της γλυκόζης , καθώς και τον τύπο 
του προϊόντος της αντίδρασης. Επίσης να αναφερθούν στις ιδιότη-
τες που έχουν τα ιζήματα που σχηματίζονται. 

προεκτάσεις του πειράματος 
Τονίστε τη σημασία του αντιδραστηρίου του Fehling στην οινοποιία 
(εξού και το εναλλακτικό πείραμα που προτάθηκε...). Ρωτήστε να 
ερευνήσουν τη δυνατότητα ποσοτικού προσδιορισμού του σακχά-
ρου (μια μέθοδος είναι η προσθήκη γνωστής περίσσειας αντιδρα-
στηρίου και ο ποσοτικός προσδιορισμός της περίσσεια των ιόντων 
CiT+ με ιωδομετρία..) 
Οι μαθητές είδαν ότι η κοινή ζάχαρη δεν αντιδρά Μπορούν να επα-
ναλάβουν το πείραμα αφού πρώτα την υδρολύσουν. Έτσι ~3 g ζά-
χαρης διαλύονται σε 5 mL απιονισμένο νερό και στο διάλυμα προ-
σθέτουμε 5 mL πυκνό HCl. Θερμαίνουμε για 3 min και μετά ψύ-
χουμε. Στο διάλυμα που προέκυψε προσθέτουμε 12 ( 6+6) mL από 
το αντιδραστήριο του Fehling. H αντίδραση είναι θετική λόγω υ-
δρόλυσης του δισακχαρίτη σε απλά ανάγοντα σάκχαρα (γλυκόζη 
και φρουκτόζη). 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 6 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρασκευή σαπουνιού 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής να 
μπορεί να: 
• αναγνωρίζει ότι οι βιομηχανικές μέθοδοι παρασκευής έχουν τη 
βάση τους στο εργαστήριο. 
• εκτελεί πειραματικά τη σαπωνοποίηση των εστέρων (λιπών και 
ελαίων). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 

Τονίζουμε ότι η προσθήκη της αιθανόλης δρα ουσιαστικά ως κοινός 
διαλύτης των λιπών ή ελαίων, ενώ της βάσης γίνεται για επιτάχυνση 
της διαδικασίας παραγωγής. 
H περιεκτικότητα του διαλύματος του NaOH έχει ιδιαίτερη σημα-
σία. Av το λάδι που χρησιμοποιείται είναι μηδενικής οξύτητας (δεν 
περιέχει ελεύθερα οξέα) δεν χρειάζεται τόσο πυκνό διάλυμα NaOH 
π.χ. 10 % w/V είναι αρκετό. Av το διάλυμα είναι πολύ πυκνό ο πα-
ραγόμενος σάπωνας είναι πολύ δυσδιάλυτος και εγκλείει μεγάλες 
ποσότητας λίπους. 
Επίσης στη φάση της εξαλάτωσης η περιεκτικότητα του διαλύματος 
του NaCl που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τη διαλυτότητα του 
σάπωνα και τελικά από την πρώτη ύλη. Av χρησιμοποιηθεί καθαρό 
ελαιόλαδο διάλυμα 15 % w/V σε NaCl, αρκεί. 
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ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό ; 
To πείραμα μπορεί να είναι ατομικό. 

όργανα - αντιδραστήρια 
Χρησιμοποιείστε μεγαλύτερες ποσότητες από τις προτεινόμενες 
στον οδηγό ή χρησιμοποιήστε ποτήρι των 50 mL. 
Όπως αναφέρθηκε αφού ξεκινάτε με καθαρό ελαιόλαδο χρησιμο-
ποιήστε διάλυμα 10 w/V NaOH και 15 % w/V NaCl. 
Av έχετε ψεκαστήρα στη φάση της έκπλυσης ψεκάστε με λίγο νερό. 

προφυλάξεις 
Προσοχή να μη έλθει σε επαφή φλόγα με το οινοπνευματικό διάλυ-
μα. Επίσης ισχύουν οι γενικές προφυλάξεις στο εργαστήριο. 

βοήθεια - υποδείξεις 
Υπάρχει περίπτωση κατά την πρώτη φάση να «κόψει» ο παραγόμε-
νος σάπωνας. Av συμβεί αυτό προσθέτουμε νερό, οπότε παράγεται 
σαπούνι με μορφή γαλακτώματος. 
Μπορούμε αν θέλουμε να ελέγξουμε το τέλος της εξαλάτωσης αν 
πάρουμε, ενώ διαρκεί ο βρασμός, ένα μικρό δείγμα σε δοκιμαστικό 
σωλήνα και ψύξουμε εξωτερικά με νερό της βρύσης. Av το δείγμα 
δε θολώσει η εξαλάτωση είναι πλήρης. 
H φάση της εξαλάτωσης θέλει βρασμό επί 10 min τουλάχιστον. 
H αποχυνόμενη υγρή φάση που υπέρκειται του σαπουνιού περιέχει 
γλυκερίνη, σαπούνια μικρότερου Mr, τυχόν περίσσειες NaOH και 
NaCL 
Για τον υπολογισμό της απόδοσης υπολογίζουμε τη μάζα του ελαι-
όλαδου, Trii = Vrp · Επίσης ζυγίζουμε την ποσότητα του παραγόμε-
νου σάπωνα, m2. Άρα η % απόδοση είναι: (m2 Irrij) • 100 

χρόνος απαιτούμενος 
O υπολογισμένος των 30 min 
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ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργβστήριο 
Μπορούμε να ρωτήσουμε τους μαθητές για το λεγόμενο πράσινο 
σαπούνι. Ατό παράγεται από το πυρηνέλαιο με εκχύλιση με διαλύτη 
όπως CCl4 ή βενζίνη. O διαλύτης εκχυλίζει και τη χλωροφύλλη με 
αποτέλεσμα το παραγόμενο σαπούνι να είναι πράσινο. 
Κατά την κοινή έκφραση το σαπούνι με σκληρό νερό «δεν πιάνει» 
χάνοντας την απορρυπαντική του δράση. Που οφείλεται αυτό; 
Στο ότι τα σχηματιζόμενα άλατα των οργανικών οξέων με Ca2+ ή 
Mg2+ είναι αδιάλυτα στο νερό με αποτέλεσμα την ανάλωση του 
σάπωνος για τέτοιες αντιδράσεις καθίζησης. 
Παλαιότερα για τη σαπωνοποίηση χρησιμοποιούσαν στάχτη από 
την καύση ξύλων. Γιατί αυτό; Στη στάχτη -τέφρα περιέχεται K2CO3 
το οποίο σαπωνοποιεί τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Γράφονται οι αντιδράσεις σαπωνοποίησης. Δίνονται οι υπολογισμοί 
της απόδοσης παραγωγής του σάπωνα . 

προεκτάσεις του πειράματος 
Av και δεν υπάρχει το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο ρωτάμε την 
περιοχή τιμής του ρΗ του διαλύματος του σάπωνα. Μπορούν οι 
μαθητές να το μετρήσουν με πεχαμετρικό χαρτί ή με δείκτη φαινο-
λοφθαλεΐνη. Είναι πάνω από 8,5 μια και τα RCOO" είναι ασθενής 
βάσεις εφόσον τα λιπαρά οξέα, RCOOH, είναι πολύ ασθενή. 
Τους ζητάμε να διερευνήσουν βιβλιογραφικά για τα διάφορα είδη 
σαπουνιών, όπως π.χ. σκληρά και μαλακά, αρωματικά, υγρά κλπ. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 7 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρασκευή nylon 6, 10 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει ο μαθητής 
να μπορεί να: 
• παρασκευάζει συνθετικές υφάνσιμες ίνες. 
• συγκρίνει τις ιδιότητές των συνθετικών ινών με εκείνες των φυ-
σικών ινών π.χ. ερίου ή κυτταρίνης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ 

ΦΑΣΗ 1 συζήτηση πριν το εργαστήριο 

Από τις συνθετικές υφάνσιμες ίνες τα πολυαμίδια παράγονται με 
πολυσυμπύκνωση διαμινών του τύπου (NH2)2Ri με δικαρβονικά 
οξέα ή παράγωγά τους του τύπου HOOC-R2-COOH, όπου Ri και 
R2 είναι γραμμικές αλυσίδες από τουλάχιστον 4 μεθυλένια (-CH2-) . 
Τονίστε την προσπάθεια του ανθρώπου να «μιμηθεί» τη φύση με 
την παρασκευή συνθετικού μεταξιού που είναι το nylon και που εί-
ναι ένα πολυαμίδιο (δες και θεωρία πολυαμίδια και πρωτεΐνες). Κά-
ντε μια σύγκριση των ιδιοτήτων των φυσικών με τα συνθετικά 
προϊόντα. 
Για το πείραμα απαιτείται εξαμεθυλενοδιαμίνη, το οποίο είναι στε-
ρεό με σ.τ.~ 42 0C που πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο. Επίσης το 
δεκανοδιοϊδικό διχλωρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο 
(σ.τ. - 5 0C). 



131 

ΦΑΣΗ 2 εκτέλεση -προφυλάξεις-επισημάνσεις 

ατομικό ή ομαδικό 
To πείραμα γίνεται με μορφή επίδειξης. Διπλασιάστε ή τριπλασιά-
στε τις ποσότητες που δίνονται στον εργαστηριακό οδηγό για την 
επιτυχή επίδειξη. 

όργανα - αντιδραστήρια 
Για το διάλυμα του διχλωριδίου του δεκανοδιικού οξέος μπορείτε 
να διαλύσετε 3 mL από αυτό σε 100 mL CCl4. 

προφυλάξεις 
H αίθουσα πρέπει να αερίζεται καλά μια και τα αντιδραστήρια έ-
χουν έντονη οσμή. Μην εισπνέετε τους ατμούς τους. 

βοήθεια · υποδείξεις 
To παραγόμενο πολυμερές ξεπλένεται με άφθονο νερό της βρύσης 
και μετά με αιθανόλη ή ακετόνη, ώστε η ξήρανση να γίνει χωρίς 
θέρμανση. 
Στο θέμα των διαφορών μεταξύ των χημικών ιδιοτήτων του nylon 
και του μαλλιού μπορούμε να αναφέρουμε ότι το πρώτο δεν προ-
σβάλλεται από αραιό διάλυμα NaOH, ενώ το μαλλί διαλύεται. Α-
ντίθετα, το nylon διαλύεται πλήρως σε διάλυμα HCl 5 M (περίπου 
1 mL πυκνό με 1,5 mL νερό), ενώ το μπαμπάκι και το μαλλί όχι. 

χρόνος απαιτούμενος 
Για την επίδειξη ο χρόνος μαζί με τις δοκιμασίες δεν ξεπερνά τα 45 
min. 
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ΦΑΣΗ 3 συζήτηση μετά το πείραμα 

συζήτηση μετά το εργαστήριο 
H συζήτηση μπορεί να στραφεί σε γενικότερα θέματα όπως είναι 
π.χ. η ανακύκλωση των πολυμερών και οι δυσκολίες που αυτή πα-
ρουσιάζει. Συγκρίνατε τα συνθετικά πολυμερή με τα φυσικά από 
άποψη κατανάλωσης ενέργειας (πολύ περισσότερη για τα πρώτα 
από μη ανανεώσιμες πηγές). 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Γραφή του τύπου του nylon ως πολυαμιδίου με τον πεπτιδικό δε-
σμό. Επισημάνετε τις διαφορές του nylon από μαλλί και μπαμπάκι. 

προεκτάσεις του πειράματος 
Κάντε δοκιμασίες του πλαστικού που παρασκευάσατε σε διάλυμα 
NaOH IM και HCl 5 Μ. To Nylon δεν διαλύεται στο διάλυμα 
NaOH, ενώ το μαλλί διαλύεται πλήρως. Στο διάλυμα HCl 5 M το 
nylon διαλύεται πλήρως, ενώ το μπαμπάκι και το μαλλί δεν επηρεά-
ζονται. 
Επίσης δείξτε τη διαφορά στην απορρόφηση νερού (βλέπε και ι-
δρώτα) που έχει το μπαμπάκι σε σύγκριση με το nylon. 
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