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ΟΓΔΖΜ ΙΑΘΕΙΑΠΜΟ 

ΙΑΘΕΙΑ: ΕΙΓΖΑ ΘΓΠΖΗΕΟ ΗΑΠΓΡΘΡΚΟΕΟ 

ΠΑΛΕ: Γ’ Θοθείμο 

ΓΚΜΠΕΠΑ: εμηθή Ζζμννμπία θαη μη Νανάγμκηεξ πμο ηεκ επενεάδμοκ 

 

I. ΟΠΜΜΖ ΠΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ 

Μη μαζεηέξ μεηά ημ ηέιμξ ηεξ δηδαζθαιίαξ  κα είκαη ζε ζέζε: 

1. Κα ακαθένμοκ ημοξ πανάγμκηεξ (ζενμμθναζία, ζογθέκηνςζε, πίεζε) πμο 

επενεάδμοκ ηε ζέζε ηεξ .Ζ θαη κα ελεγμύκ ηεκ επίδναζε αοηώκ ζηε ζέζε ηεξ 

.Ζ. 

2. Κα   δηαηοπώκμοκ  ηεκ ανπή  ημο Le Chatelier. 

3. Κα ενμεκεύμοκ, με ηεκ ανπή Le Chatelier, μνηζμέκα θαηκόμεκα ηεξ θαζεμενηκήξ 

δςήξ (π.π νύζμηζε pH ζημ αίμα, ιεηημονγία  αημμζθαηνίκεξ ζημ αίμα). 
 

ΖΖ. ΔΖΔΑΗΠΖΗΑ ΙΓΟΑ ΗΑΖ ΡΘΖΗΑ 

 Θύπκμξ , πιέγμα , ηνίπμδαξ, Ναγόιμοηνμ , Ρδαηόιμοηνμ  με ζενμό κενό , Βάζε ζηήνηλεξ 

δμθημαζηηθώκ ζςιήκςκ, Πνεηξ (3) μγθμμεηνηθμί θύιηκδνμη (10ml),  Νμηήνη δέζεςξ (250 

ml) , Λύιηκε ιαβίδα , Γπηά (7) δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ,  Δηάιομα FeCl3 0,1M , Δηάιομα 

NH4SCN 0,1M, Δηάιομα NaOH 5M, NH4Cl, Απημκηζμέκμ κενό, Ναηπκίδη - αοημθηκεηάθη. 

 Φμνεηόξ Ειεθηνμκηθόξ Ρπμιμγηζηήξ με απμζεθεομέκμ ημ ανπείμ video mpeg-4 movie.  

 Ννμβμιέαξ δεδμμέκςκ.    

 Φύιιμ ενγαζίαξ. 
 

IΖΖ. ΔΖΑΞΗΓΖΑ: Ιία (1) δηδαθηηθή ώνα.  
 

ΖV. ΝΜΞΓΖΑ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ – ΔΖΔΑΗΠΖΗΓΟ ΓΚΓΞΓΓΖΓΟ 

Α. ΦΑΟΕ ΓΚΑΞΛΕΟ-ΓΖΟΑΓΩΓΕΟ (8 min) 

 Γίκεηαη ακάθιεζε γκςζηηθώκ πνμαπαηηήζεςκ πμο είκαη απαναίηεηεξ γηα ηεκ 

μηθμδόμεζε ηεξ κέαξ γκώζεξ (Γλώζενμε–εκδόζενμε ακηίδναζε, Αμθίδνμμε 

ακηίδναζε, εμηθή ηζμννμπία). 

 Γκεμενώκμκηαη ημοξ μαζεηέξ γηα ημοξ ζηόπμοξ ημο μαζήμαημξ. 

 Γίκεηαη δηέγενζε ηεξ πνμζμπήξ θαη ημο εκδηαθένμκημξ ηςκ μαζεηώκ με ημκ 

ελήξ ηνόπμ: Γπηδεηθκύεηαη ζημοξ μαζεηέξ έκα μηθνό αοημθηκεηάθη-παηπκίδη ημ 

μπμίμ αιιάδεη  πνώμα ακάιμγα με ηεκ εμβάπηηζή ημο ζε δεζηό θαη ζε θνύμ κενό 

θαη δεηείηαη κα δώζμοκ μηα πηζακή ελήγεζε ημο θαηκμμέκμο ζημ θύιιμ ενγαζίαξ. 
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Β. ΦΑΟΕ ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑΟ (26 min) 

 Ε θύνηα μέζμδμξ δηδαζθαιίαξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί είκαη ε  θαζμδεγμύμεκε 

ακαθάιορε με πείναμα επίδεηλεξ θαη θύιιμ ενγαζίαξ. 

 

 Δίκεηαη ζημοξ μαζεηέξ θύιιμ ενγαζίαξ θαη πναγμαημπμηείηαη πείναμα 

επίδεηλεξ γηα ηε μειέηε ηεξ επίδναζεξ ηεξ ζενμμθναζίαξ θαη ηεξ 

ζογθέκηνςζεξ ζηε ζέζε  .Ζ ηεξ ακηίδναζεξ:    

FeCl3(aq) + 3NH4SCN(aq) ⇌ Fe(SCN)3(aq) + 3NH4Cl(aq) ,   ΔΕ‹0 

εκώ πνμβάιιεηαη θαη έκα μιηγόιεπημ video, γηα ηε μειέηε ηεξ επίδναζεξ ηεξ 

πίεζεξ ζηε ζέζε .Ζ ηεξ ακηίδναζεξ:    

2NO2(g)   ⇌  N2O4(g) 

                                    θαθέ        άπνςμμ 

 Ηαιμύκηαη μη μαζεηέξ κα θαηαγνάρμοκ ηηξ παναηενήζεηξ ημοξ ζημ θύιιμ 

ενγαζίαξ, κα ζοδεηήζμοκ θαη κα ελάγμοκ ζομπενάζμαηα.  

 

B1. Νείναμα επίδεηλεξ: 

 Οε πμηήνη δέζεςξ ακαμηγκύμομε μνηζμέκμ όγθμ Δ/ημξ FeCl3 0,1M με μνηζμέκμ 

όγθμ  Δ/ημξ NH4SCN 0,1M  θαη αναηώκμομε με aπημκηζμέκμ κενό. 

 Δεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα ζομπιενώζμοκ ημκ επόμεκμ πίκαθα:  

                                         Νίκαθαξ 1 

 

 

 

 

 
 

 Βάδμομε ζε θάζε έκακ από ημοξ επηά ανηζμεμέκμοξ δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ 

μνηζμέκε πμζόηεηα από ημ αναηςμέκμ Δ/μα θαη θναηάμε ημ Δ/μα ημο ζςιήκα 

(1) ζακ Δ/μα ακαθμνάξ πςνίξ κα πνμζζέζμομε ηίπμηα. 

Α) Θενμμθναζία: 

 Βάδμομε ημ ζςιήκα (2)  ζημ οδαηόιμοηνμ  ζενμμύ κενμύ θαη ημ ζςιήκα (3) ζημ 

παγόιμοηνμ γηα πενίπμο 2 min.   
 

 Δεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα παναηενήζμοκ ηηξ πνςμαηηθέξ αιιαγέξ θαη κα   

ζομπιενώζμοκ ημκ επόμεκμ πίκαθα:  

                                         Νίκαθαξ 2 

 

 

 

 

 

Δηάιομα πνώμα 

Δ/μα FeCl3 0,1M  

Δ/μα NH4SCN 0,1M  

Αναηςμέκμ Δ/μα  

Οςιήκαξ 
Ιεηαβμιή 

Θενμμθναζίαξ 

Αιιαγή 

πνώμαημξ 
Ιεηαηόπηζε .Ζ 

1    

2    

3    
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 Ηαιμύκηαη μη μαζεηέξ κα ζομπιενώζμοκ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ: 

 Ε αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ εοκμεί ηηξ …………………………………………………………………… 

 Ε ειάηηςζε ηεξ ζενμμθναζίαξ εοκμεί ηηξ ………………………………………………………………… 

 

  Οομπενάζμαηα: 

 Ε αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 Ε ειάηηςζε ηεξ ζενμμθναζίαξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 

Β) Οογθέκηνςζε: 

 Ννμζζέημομε ζημ ζςιήκα (4)  10 ζηαγόκεξ Δ/ημξ FeCl3 0,1M,  ζημ ζςιήκα (5)  

10 ζηαγόκεξ Δ/ημξ NH4SCN, ζημ ζςιήκα (6) 10 ζηαγόκεξ Δ/ημξ NaOH  5M 

θαη ζημ ζςιήκα (7)  μηθνή πμζόηεηα ζηενεμύ NH4Cl.  

 Δεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα παναηενήζμοκ ηηξ πνςμαηηθέξ αιιαγέξ θαη κα   

       ζομπιενώζμοκ ημκ επόμεκμ πίκαθα:  

                                         Νίκαθαξ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ηαιμύκηαη μη μαζεηέξ κα ζομπιενώζμοκ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ: 

  Αύλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ εκόξ aκηηδνώκημξ μεηαημπίδεη 

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

  Γιάηηςζή ηεξ ζογθέκηνςζεξ εκόξ aκηηδνώκημξ μεηαημπίδεη 

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

  ……………………………………………………………………εκόξ πνμσόκημξ  μεηαημπίδεη ηεκ 

ηζμννμπία πνμξ ηα ανηζηενά, εκώ …………………………………………….. εκόξ πνμσόκημξ  

μεηαημπίδεη ηεκ ηζμννμπία πνμξ ηα δεληά. 

 

  Οομπενάζμαηα: 

Οςιήκαξ Ννμζζήθε 
Αιιαγή 

πνώμαημξ 
Ιεηαηόπηζε .Ζ 

1 -------------   

4 FeCl3   

5 NH4SCN   

6 NaOH   

7 NH4Cl    
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 Ε αύλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 Ε ειάηηςζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

Γ) Νίεζε (αένηα): 

Ακαθένμομε ζημοξ μαζεηέξ όηη ζε μία ζύνηγγα έπεη απμθαηαζηαζεί ε παναθάης πεμηθή 

ηζμννμπία:                      2NO2(g)   ⇌  N2O4(g) 

                                  θαθέ      άπνςμμ 

Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα πνμβιέρμοκ ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ πεμηθήξ ηζμννμπίαξ ακ 

αολήζμομε ηεκ πίεζε, ειαηηώκμκηαξ ημκ όγθμ ηςκ αενίςκ θαη κα αηηημιμγήζμοκ ηεκ 

πνόβιερή ημοξ. 

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

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

Ννμβάιμομε ημ μιηγόιεπημ video πμο αθμνά ηεκ παναπάκς .Ζ ηεξ ζύνηγγαξ.  

 Δεηείηαη από ημοξ μαζεηέξ κα παναηενήζμοκ ηηξ πνςμαηηθέξ αιιαγέξ μέζα ζηε 

ζύνηγγα θαη κα  ζομπιενώζμοκ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ:   

 Όηακ ειαηηώκεηαη μ όγθμξ δειαδή ……………………… ε πίεζε, ανπηθά ημ μείγμα 

απμθηά………………………..πνώμα, επεηδή ……………………………………………………………………………. 

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

Ιεηά όμςξ από μενηθά δεοηενόιεπηα ημ πνώμα γίκεηαη …………………………. γηαηί ε 

ηζμννμπία μεηαημπίδεηαη………………………………………………………………………… Αοηό ημ πνώμα 

ζε ζπέζε με ημ ανπηθό (πνηκ ηεκ ειάηηςζε ημο όγθμο) είκαη πημ …………………            

 Όηακ αολάκεηαη μ όγθμξ δειαδή ……………………… ε πίεζε, ανπηθά ημ μείγμα 

απμθηά………………………..πνώμα, επεηδή ……………………………………………………………………………. 

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

Ιεηά όμςξ από μενηθά δεοηενόιεπηα ημ πνώμα γίκεηαη …………………………. γηαηί ε 

ηζμννμπία μεηαημπίδεηαη……………………………………………………………… Αοηό ημ πνώμα ζε 

ζπέζε με ημ ανπηθό (πνηκ ηεκ αύλεζε ημο όγθμο) είκαη πημ …………………     

 

 Ηαιμύκηαη μη μαζεηέξ κα επηβεβαηώζμοκ ή κα ακαζεςνήζμοκ ηηξ ανπηθέξ ημοξ 

απόρεηξ γηα ηεκ επίδναζε ηεξ πίεζεξ ζηε .Ζ, μεηά ηεκ πνμβμιή ημο video. 

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

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

 Ξςημύκηαη μη μαζεηέξ εάκ ε επηθενόμεκε μεηαβμιή ηεξ πίεζεξ ακαηνείηαη εκηειώξ 

από ημ ζύζηεμα, δηθαημιμγώκηαξ ηεκ απάκηεζή ημοξ. 

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

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

../../aaa/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/ZX2152OJ/����%20Le%20Chatelier%20��������%20���%20������%20chem.gr.mp4
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Οομπενάζμαηα: 

 Ε αύλεζε ηεξ πίεζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

 Ε ειάηηςζε ηεξ πίεζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

Γεκηθό  ζομπέναζμα: 

Ηαιμύκηαη ημοξ μαζεηέξ με βάζε ηα ζομπενάζμαηα ζηα μπμία θαηέιελακ γηα ηεκ 

επίδναζε  ηεξ ζενμμθναζίαξ,  ηεξ ζογθέκηνςζεξ θαη ηεξ  πίεζεξ  ζηε ζέζε ηεξ .Ζ κα 

δηαηοπώζμοκ έκα γεκηθόηενμ  ζομπέναζμα πμο κα ηα ζοκμρίδεη:  

 Όηακ μεηαβάιμομε έκακ απμ ημοξ πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηε ζέζε ηεξ πεμηθήξ 

ηζμννμπίαξ (   …………………………………..  ,   ………………………………….  ,  ……………………………..) 

ηόηε ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ε παναπάκς πνόηαζε μαξ επηηνέπεη κα πνμβιέρμομε ζεςνεηηθά πνμξ πμηα 

…………………….. μεηαημπίδεηαη ε πεμηθή ηζμννμπία θαη είκαη γκςζηή ζακ ανπή ημο Le 

Chatelier 

 

Γ. ΦΑΟΕ ΗΘΓΖΟΖΙΑΠΜΟ ΠΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ (6 min) 
 

 Γίκεηαη ακαθεθαιαίςζε-επηζήμακζε ηςκ θονηόηενςκ ζεμείςκ ημο μαζήμαημξ, 

με ζηόπμ ηεκ εκίζποζε ηεξ ζογθνάηεζεξ ηεξ κέαξ γκώζεξ.  

 Δεηάμε από ημοξ μαζεηέξ κα επελενγαζημύκ ζημ ζπίηη ημοξ ηηξ οπόιμηπεξ 

δναζηενηόηεηεξ ημο θύιιμο ενγαζίαξ, μνηζμέκεξ από ηηξ μπμίεξ δίκμοκ έμθαζε 

ζηηξ εθανμμγέξ ηεξ ανπήξ ημο Le Chatelier ζηεκ θαζεμενηκή δςή (π.π 

μεπακηζμόξ νύζμηζεξ ημο pH ζημ αίμα).  

 

Δ. ΦΑΟΕ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ ΠΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ (5 min) 

 Πμ θύιιμ αλημιόγεζεξ δίκεηαη ζημ ηέιμξ ηεξ δηδαθηηθήξ ώναξ, είκαη ακώκομμ, 

γηαηί δεκ απμζθμπεί ζηεκ αλημιόγεζε ημο μαζεηή θαη πενηιαμβάκεη θαηάιιειεξ 

ενςηήζεηξ-αζθήζεηξ μη μπμίεξ ακηηζημηπμύκ ζημοξ δηδαθηηθμύξ ζηόπμοξ θαη ζημ 

δηαηηζέμεκμ πνόκμ θαη έπεη ζθμπό κα δηαπηζηώζεη μ δάζθαιμξ ημ πμζμζηό ηςκ 

μαζεηώκ πμο θαηέθηεζε, ζε ηθακμπμηεηηθό επίπεδμ, ημοξ δηδαθηηθμύξ ζηόπμοξ.   

 

Νεγέξ-Βηβιημγναθία: 

Θημδάθεξ Ο. (2000): εμεία Β’ Θοθείμο Θεηηθήξ Ηαηεύζοκζεξ, Μ.Γ.Δ.Β., Αζήκα. 

Ιαονόπμοιμξ Α. (1997): Δηδάζθς εμεία (Γθδόζεηξ Οαββάια). 

Ιαονόπμοιμξ Α. (2013): Οπέδημ Ιαζήμαημξ. 

Πζίπεξ Η. (2000):εμεία Β’ Γκηαίμο Θοθείμο Θεηηθήξ  Ηαηεύζοκζεξ, Μ.Γ.Δ.Β., Αζήκα 

http://ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=390 

http://www.chem.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-le-chatelier/ 

../../aaa/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/ZX2152OJ/�����%20��������-��-�������%20���������.docx
../../aaa/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/ZX2152OJ/�����%20�����-XI-�������%20���������.docx
http://ekfe.reth.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=390
http://www.chem.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-le-chatelier/
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ΓΞΩΠΕΟΓΖΟ 

 

1. Ούμθςκα με ηεκ παναθάης πεμηθή ηζμννμπία, πμηεξ από ηηξ παναθάης ζοκζήθεξ 

ζενμμθναζίαξ θαη πίεζεξ πανάγμοκ ηεκ μεγαιύηενε πμζόηεηα SO3; 

                    2SO2(g) + O2 (g)  ⇌   2SO3(g),     ΔHμ = −200 kJ 

 

 

 Θενμμθναζία Νίεζε 

Α αμειή αμειή 

Β αμειή Ρρειή 

Γ Ρρειή Ρρειή 

Δ Ρρειή αμειή 

 

 

                                                                        (ζηόπμη Α1,Α2)                                                                                     

 

2. Οε έκα δμπείμ έπεη απμθαηαζηαζεί .Ζ ζύμθςκα με ηεκ παναθάης πεμηθή ελίζςζε:                   

                                   CO2(g) + C(s)  ⇌   2CO(g),     ΔH›0 

Νμηα από ηηξ παναθάης μεηαβμιέξ ζα πνμθαιέζεη ειάηηςζε ηεξ πμζόηεηαξ ημο CO;  

 

A. Αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ. 

B. Γιάηηςζε ηεξ πίεζεξ με αύλεζε ημο όγθμο ημο δμπείμο. 

Γ. Ννμζζήθε μηθνήξ πμζόηεηαξ δηαιύμαημξ KOH. 

Δ. Αθαίνεζε πμζόηεηαξ άκζναθα (C). (ζηόπμη Α1,Α2) 

 

3. Ηαηά ηεκ εμθηάιςζε ακζναθμύπςκ πμηώκ αζθείηαη αολεμέκε πίεζε με αένημ CO2 ημ 

μπμίμ δηαιύεηαη ζημ πμηό, μπόηε απμθαζίζηαηαη μέζα ζηε θηάιε ε ηζμννμπία:       

CO2(g) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

Ούμθςκα με ηεκ παναπάκς ηζμννμπία, μπμνείηε κα ελεγήζεηε γηα πμημ ιόγμ αολάκεηαη 

ημ PH ηςκ ακζναθμύπςκ πμηώκ μεηά ημ άκμηγμα ηεξ θηάιεξ; (ζηόπμη Α1,Α2,Α3) 

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

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

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

 

 

ΦΡΘΘΜ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ   

ΓΚΜΠΕΠΑ εμηθή Ζζμννμπία θαη μη Νανάγμκηεξ πμο ηεκ επενεάδμοκ 

ΠΑΛΕ-ΠΙΕΙΑ: ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ: 
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1.1 Γλεγήζηε ηεκ αιιαγή πνώμαημξ ημο αμαλημύ – παηπκηδημύ  πμο ζαξ έδεηλε μ 

θαζεγεηήξ ζαξ ζηεκ έκανλε ηεξ δηδαθηηθήξ ώναξ, θαηά ηεκ εμβάπηηζή ημο ζημ δεζηό 

κενό  θαη ζημ παγόιμοηνμ.  

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

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

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

 

1.2 Οομπιενώζηε ημοξ επόμεκμοξ πίκαθεξ (1 θαη 2) θαη ηηξ ακηίζημηπεξ πνμηάζεηξ: 

 

 Νίκαθαξ 1                                       Νίκαθαξ 2 

 

  Ε αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ εοκμεί ηηξ 

…………………………………………………………………………………… 

  Ε ειάηηςζε ηεξ ζενμμθναζίαξ εοκμεί ηηξ ……………………………………………………………………… …… 

 

Οομπενάζμαηα: 

 Ε αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 Ε ειάηηςζε ηεξ ζενμμθναζίαξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 

1.3 Οομπιενώζηε ημκ επόμεκμ πίκαθα (3) θαη ηηξ ακηίζημηπεξ πνμηάζεηξ: 

 

 

ΦΡΘΘΜ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 

ΓΚΜΠΕΠΑ εμηθή Ζζμννμπία θαη μη Νανάγμκηεξ πμο ηεκ επενεάδμοκ 

ΜΚΜΙΑΠΓΝΩΚΡΙΜ: 

ΠΑΛΕ-ΠΙΕΙΑ: ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ: 

ΟΜΘΓΖΜ:  

Δηάιομα πνώμα 

Δ/μα FeCl3 0,1M  

Δ/μα NH4SCN 0,1M  

Αναηςμέκμ Δ/μα  

Οςιήκαξ 
Ιεηαβμιή 

Θενμμθναζίαξ 

Αιιαγή 

πνώμαημξ 

Ιεηαηόπηζε 

.Ζ 

1    

2    

3    



Α.Αποςτόλου: Χημική ιςορροπία Σελίδα 8 

 

                                       Νίκαθαξ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γιάηηςζή ηεξ ζογθέκηνςζεξ εκόξ aκηηδνώκημξ μεηαημπίδεη……………………………………… 

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

 Αύλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ εκόξ aκηηδνώκημξ μεηαημπίδεη……………………………………… 

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

 ……………………………………………………………………εκόξ πνμσόκημξ  μεηαημπίδεη ηεκ ηζμννμπία 

πνμξ ηα ανηζηενά. 

 …………………………………………………………………..εκόξ πνμσόκημξ μεηαημπίδεη ηεκ ηζμννμπία 

πνμξ ηα δεληά. 

 

Οομπενάζμαηα: 

 

 Ε αύλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 Ε ειάηηςζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

1.4  Οε μία ζύνηγγα έπεη απμθαηαζηαζεί ε πεμηθή ηζμννμπία: 

2NO2(g)   ⇌  N2O4(g)  

θαθέ       άπνςμμ 

Απακηήζηε ζηηξ επόμεκεξ δύμ ενςηήζεηξ με βάζε ηα ζομπενάζμαηα πμο πνμέθορακ γηα 

ημκ ηνόπμ επίδναζεξ ηεξ ζογθέκηνςζεξ ζηε ζέζε ηεξ .Ζ: 

 Όηακ αολάκεηαη μ όγθμξ με θίκεζε ημο εμβόιμο ηεξ ζύνηγγαξ ε .Ζ:  

α. μεηαημπίδεηαη πνμξ ηα δεληά                         

β.  μεηαημπίδεηαη πνμξ ηα ανηζηενά                 

γ.  δε μεηαημπίδεηαη    

 

Οςιήκαξ Ννμζζήθε 
Αιιαγή 

πνώμαημξ 
Ιεηαηόπηζε .Ζ 

1    

4    

5    

6    

7    
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Δηθαημιμγήζηε ηεκ άπμρή ζαξ. 

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

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

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

 

1.5 Οομπιενώζηε  ηηξ  πνμηάζεηξ: 

 Όηακ ειαηηώκεηαη μ όγθμξ δειαδή ……………………… ε πίεζε, ανπηθά ημ μίγμα 

απμθηά………………………..πνώμα επεηδή ……………………………………………………………………………. 

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

Ιεηά όμςξ από μενηθά δεοηενόιεπηα ημ πνώμα γίκεηαη …………………………. γηαηί ε 

ηζμννμπία μεηαημπίδεηαη………………………………………………………………………………………………… 

Αοηό ημ πνώμα ζε ζπέζε με ημ ανπηθό (πνηκ ηεκ ειάηηςζε ημο όγθμο) είκαη πημ 

…………………            

 Όηακ αολάκεηαη μ όγθμξ δειαδή ……………………… ε πίεζε, ανπηθά ημ μίγμα 

απμθηά………………………..πνώμα επεηδή ……………………………………………………………………………. 

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

Ιεηά όμςξ από μενηθά δεοηενόιεπηα ημ πνώμα γίκεηαη …………………………. γηαηί ε 

ηζμννμπία 

μεηαημπίδεηαη………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αοηό ημ πνώμα ζε ζπέζε με ημ ανπηθό (πνηκ ηεκ αύλεζε ημο όγθμο) είκαη πημ ……………                                    

 

1.6 Γπηβεβαηώζεθακ ή  ακαζεςνήζεθακ μη ανπηθέξ ζαξ απόρεηξ γηα ηεκ επίδναζε ηεξ 

πίεζεξ ζηε .Ζ, μεηά ηεκ πνμβμιή ημο video; 

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

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

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

1.7 Ε μεηαβμιή ηεξ πίεζεξ ακαηνείηαη πιήνςξ από ημ ζύζηεμα; 

Δηθαημιμγήζηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

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

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

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

 

Οομπενάζμαηα: 

 Ε αύλεζε ηεξ πίεζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

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

 Ε ειάηηςζε ηεξ πίεζεξ επενεάδεη ηε ζέζε .Ζ με ημκ ελήξ ηνόπμ:  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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             1.8  Ιε βάζε ηα ζομπενάζμαηα ζηα μπμία θαηαιήλαηε γηα ηεκ επίδναζε ηεξ   

         ζενμμθναζίαξ,  ηεξ ζογθέκηνςζεξ θαη ηεξ  πίεζεξ  ζηε ζέζε ηεξ .Ζ δηαηοπώζηε έκα   

             γεκηθόηενμ ζομπέναζμα πμο κα ηα ζοκμρίδεη:  
 

 Όηακ μεηαβάιμομε έκακ απμ ημοξ πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ ζέζε ηεξ 

πεμηθήξ ηζμννμπίαξ  (………………………………,   ………………………………,   ……………………………) 

ηόηε 

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

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

Ε παναπάκς πνόηαζε μαξ επηηνέπεη κα πνμβιέρμομε ζεςνεηηθά πνμξ πμηα 

…………………….. μεηαημπίδεηαη ε πεμηθή ηζμννμπία, θαη είκαη γκςζηή ζακ ανπή ημο Le 

Chatelier 

Δναζηενηόηεηεξ γηα ημ ζπίηη: 

 

1. Κα ζπεδηάζεηε μία πεηναμαηηθή μέζμδμ γηα κα δηαπηζηώζεηε εάκ ε παναθάης 

ακηίδναζε είκαη ελώζενμε ή εκδόζενμε.  

Co(H2O)6
+2 +  4Cl-   ⇌  CoCl4

-2  +  6H2O 

                                 νόδηκμ                γαιάδημ 

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

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

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

 2.  Οημ εμπόνημ μνηζμέκα δηαθμζμεηηθά πώνμο με έγπνςμε επηθάιορε πνεζημμπμημύκηαη 

γηα ηεκ ακίπκεοζε ηεξ ογναζίαξ ημο αημμζθαηνηθμύ αένα.  

Ε επηθάιορε είκαη μίγμα .Ζ:         CoCl2(s) + 6H2O ⇌  CoCl2.6H2O(s) 

                                                    μπιε                             θόθθηκμ    

Κα ελεγήζεηε με πμημ ηνόπμ γίκεηαη ε εθηίμεζε ηεξ ογναζίαξ. 

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

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

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

 

3. Οε έκα δμπείμ έπεη απμθαηαζηαζεί .Ζ ζύμθςκα με ηεκ παναθάης πεμηθή ελίζςζε:                                                                   

                                              2HI(g)  ⇌  H2(g) + I2(g) 

 Όηακ αολάκεηαη ε πίεζε με ζηαζενή ηε ζενμμθναζία ε .Ζ:  

α. μεηαημπίδεηαη πνμξ ηα δεληά                         

β. μεηαημπίδεηαη πνμξ ηα ανηζηενά                 

γ. δε μεηαημπίδεηαη    
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4. Ε αημμζθαηνίκε ημο αίμαημξ (Hb) έπεη θόθθηκμ πνώμα θαη είκαη μία πνςηεΐκε πμο 

ζπεμαηίδεη με ημ εηζπκεόμεκμ μλογόκμ ηεκ μλοαημμζθαηνίκε (HbO2), ε μπμία μέζς ημο 

θοθιμθμνηθμύ ζοζηήμαημξ απμδίδεη ημ μλογόκμ ζημοξ ηζημύξ. Ε ηζμννμπία πμο 

απμθαζίζηαηαη ζημ αίμα πανηζηάκεηαη από ηεκ παναθάης πεμηθή ελίζςζε: 

Hb (aq)  +   O2 (g)  ⇌  HbO2 (aq) 

Κα ελεγήζεηε γηα πμημ ιόγμ μη άκζνςπμη πμο δμοκ ζε μεγάια ορόμεηνα απμθημύκ 

παναθηενηζηηθό  θόθθηκμ πνώμα ζημ πνόζςπό ημοξ. 

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

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

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

 

 

 

 

 


