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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χηµικές Αντιδράσεις –Χηµικές Εξισώσεις 

ΜΑΘΗΜΑ: Χηµεία Α΄ Γενικής Παιδείας                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………….… 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ:…….............................................................................................. 

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

 

1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ερµηνεία χηµικής εξίσωσης 

Στο πείραµα που παρακολούθησες πραγµατοποιήθηκε µια χηµική αντίδραση κατά την οποία 

ένα υδατικό διάλυµα υδροχλωρίου αντιδρά µε στερεό όξινο ανθρακικό νάτριο και παράγεται 

ένα διάλυµα χλωριούχου νατρίου, νερό και αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Η χηµική αντίδραση 

αυτή περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 

HCl(aq) + NaHCO3(s) → NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

Συµπλήρωσε τα κενά κελιά του παρακάτω πίνακα: 

Σύµβολο Τι αναπαριστά;  Σύµβολο Τι αναπαριστά; 

HCl   NaCl  

(aq)   H2O  

+   (l)  

NaHCO3   CO2  

(s)   (g)  

→     

 

Α. Ποια είναι τα αντιδρώντα αυτής της αντίδρασης και ποια τα προϊόντα; 

ΑΝΤΙ∆ΡΩΝΤΑ………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ……………………………………………………………………………………………… 

Β. Ποιο γεγονός, κατά την εκτέλεση του πειράµατος, δείχνει την παραγωγή του  CO2; 

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

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εξισώσεις αντιδράσεων τοξικών ουσιών στο σώµα 

Ορισµένες χηµικές ουσίες αντιδρούν µε συστατικά του σώµατός µας παράγοντας βλαβερά 

προϊόντα για τον οργανισµό µας. Οι ουσίες αυτές ονοµάζονται τοξικές. Με βάση τα στοιχεία 

του Πίνακα Τοξικών Ουσιών: 
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1. Ισοσταθµίστε τις χηµικές εξισώσεις που αφορούν τη δράση των τοξικών ουσιών: οξαλικό 

νάτριο (Na2C2O4) και φωσφορικό νάτριο  (Na3PO4). 

 
2. Με ποιες χηµικές ουσίες αντιδρούν οι τοξικές ουσίες στο ανθρώπινο σώµα;  

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

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

3. Τι κοινό έχουν οι τοξικές ουσίες που επιδρούν στα µάτια, στη µύτη, στο λαιµό και στους 

πνεύµονες;  

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

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

4. Ποιες χηµικές ουσίες είναι προϊόντα των αντιδράσεων που προκαλούν οξέωση του 

αίµατος;  

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

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

5. Ποια είναι τα στερεά που δηµιουργούν «πέτρες» στα νεφρά; 

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

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

 

3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εργασία για το σπίτι 

Α. Ισοσταθµίστε και ερµηνεύστε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 

1. 4NO(g)+O2(g)+… H2O(l)→ ... HNO2(aq) 

2. … Η3PO4(aq)+… CaCl2(aq)→ Ca3(PO4)2(s)+… ΗCl(aq) 

 

Β. Γνωρίζουµε ότι το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το φωσφορικό οξύ (Η3PO4) είναι τοξικές 

ουσίες. Με βάση τις παραπάνω χηµικές εξισώσεις και τις πληροφορίες που σας δίνει ο Πίνακας 

Τοξικών Ουσιών, τι βλάβες νοµίζεται ότι προκαλούν οι ουσίες αυτές στον οργανισµό µας; 


