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ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ενότητα: ΜΕΙΓΜΑΣΑ – ΧΗΜIΚΕ ΕΝΩΕΙ 

Σάξη:  Βϋ γυμναςίου 

Γιάννησ Μίχασ, Χθμικόσ, υπεφκυνοσ ΕΚΦΕ Εφβοιασ 
 

Α) ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

Ο μακθτζσ μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

- Να διακρίνουν τα μείγματα από τισ  χθμικζσ ενϊςεισ 

- Να αναφζρουν τα ςυςτατικά του νεροφ και του αζρα 

- Να αναφζρουν κάποιεσ από τισ ιδιότθτεσ του υδρογόνου, οξυγόνου και αηϊτου 

- Να ταυτοποιοφν πειραματικά το υδρογόνο κα το οξυγόνο. 

Β) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  – ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

ΑΝΟΙΓΜΑ – ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ρωτάμε  τουσ μακθτζσ αν μποροφμε να ανιχνεφςουμε τθ ηάχαρθ μετά τθ διάλυςι τθσ ςτο 

τςάι; ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Βλζπουμε το βίντεο 1 για το ςχθματιςμό του χλωριοφχου νατρίου (αλατιοφ) από χλϊριο και 

νάτριο και ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να περιγράψουν: 

 τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του χλωρίου …………………………………………… 

 τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του νατρίου …………………………………………… 

 τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του αλατιοφ …………………………………………… 

Αναφζρουμε ςτουσ μακθτζσ ότι το χλϊριο είναι δθλθτθριϊδεσ και χρθςιμοποιικθκε ωσ 

πολεμικό αζριο ςτον 1ο παγκόςμιο πόλεμο.. 

Ρωτάμε τουσ μακθτζσ αν μποροφμε να ανιχνεφςουμε κάποια από τισ ιδιότθτεσ του χλωρίου 

ι του νατρίου ςτο αλάτι; …………………………………………………………………………………………………… 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ αρχικά ζχουμε βάλει μαηί δφο ουςίεσ (α) ηάχαρθ + νερό, β) χλϊριο 

+ νάτριο). 

Σι είναι διαφορετικό ςτθ κάκε περίπτωςθ; 

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

Αναφζρουμε ςτουσ μακθτζσ ότι ςτθν περίπτωςθ (α) ςχθματίηεται μείγμα, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ (β) ςχθματίηεται χθμικι ζνωςθ, και ςτθ ςυνζχεια ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να 

διατυπϊςουν τουσ οριςμοφσ: 

Μείγμα ονομάηεται ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Χημική ζνωςη ονομάηεται …………………………………………………………………………………………………… 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2mzDwgyk6QM
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ΕΜΠΕΔΩΗ 

Οι παρακάτω ενϊςεισ είναι μίγματα ι χθμικζσ ενϊςεισ; 

 μίγμα Χημική ζνωςη 

Θαλαςςινό νερό   

Αλάτι   

Ρόφθμα καφζ   

Νερό    

Αζρασ    
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ 

Θα εξετάςουμε δφο πολφ γνωςτά ςϊματα: τον αζρα και το νερό. 

Ερώτημα 1ο:  Ο αζρασ είναι μείγμα ή χημική ζνωςη;  

Πείραμα 1. 

Απαραίτητα υλικά: κεράκι (ρεςϊ), ποτιρι φαρδφ, ποτιρι μακρόςτενο, μπωλ, νερό, 

αναπτιρασ. 

Γεμίηουμε με νερό το φαρδφ ποτιρι, μζχρι το χείλοσ του. Βάηουμε το κεράκι ςτο νερό και το 

ανάβουμε. Κρατάμε το ςτενό ποτιρι ανεςτραμμζνο, πάνω από το κεράκι, ζτςι ϊςτε να 

βυκίηεται ςτο νερό ελάχιςτα, ίςα- ίςα για να μθ περνά ο αζρασ. Περιμζνουμε λίγο. 

 
  

 

Σι παρατθρείτε; 

Α) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ερωτήματα: 

- Ο αζρασ περιζχει και οξυγόνο.                ΩΣΟ – ΛΑΘΟ 

- Ο αζρασ αποτελείται μόνο από οξυγόνο.     ΩΣΟ – ΛΑΘΟ 

- Σο κεράκι ζςβθςε γιατί μειϊκθκε θ ποςότθτα του οξυγόνου.   ΩΣΟ -  ΛΑΘΟ 

- Σο κεράκι ζςβθςε γιατί είναι αδφνατο να ανάβει ςε κλειςτό δοχείο.  ΩΣΟ –ΛΑΘΟ 

- Γιατί ανζβθκε το νερό μζςα ςτο ποτιρι; ………………………………………………………………….. 

- Γιατί το νερό δεν ανεβαίνει μζχρι πάνω ςτο ποτιρι; ……………………………………………… 

Ο αζρασ είναι μείγμα ι χθμικι ζνωςθ; ……………………………………………………………………………… 
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Ερώτημα 2ο:  Σο νερό είναι μείγμα ή χημική ζνωςη; 

Πείραμα 2. υςκευή Hofmann ιδιοκαταςκευήσ. 

Απαραίτητα υλικά: απιονιςμζνο νερό (νερό για ςιδζρωμα από το super market), ςόδα, 

μπαταρία πλακζ 9V, 2 δοκιμαςτικοί ςωλινεσ, 2 λαςτιχάκια, ςτιριγμα για τουσ ςωλινεσ, 

κουταλάκι, ποτιρι ηζςθσ 500 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ με μπαταρία 9 V: περιμζνουμε περίπου 15 λεπτά ανάλογα του αν θ 
μπαταρία είναι καινοφργια ι μεταχειριςμζνθ και αν το διάλυμα είναι περίπου 1Μ. Ρυκμόσ 
παραγωγισ Η2 από τθ πλακζ μπαταρία 1 ml/min με νζα μπαταρία. Όγκοσ ςωλινα 24 ml. 

Βάηουμε περίπου 500 ml νερό ςτο ποτιρι και διαλφουμε ς’ αυτό 5 κουταλιζσ ςόδα. Γεμίηουμε τουσ 
δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ με το διάλυμα ςόδασ, κλείνουμε το ςτόμιό τουσ με το δάκτυλο μασ και τουσ 
τοποκετοφμε ανεςτραμμζνουσ μζςα ςτο ποτιρι με το διάλυμα ςόδασ. Σουσ πιάνουμε με τα δφο 
λαςτιχάκια. Βάηουμε μζςα ςτο διάλυμα τθ μπαταρία, χωρίσ καλϊδια. Πρζπει να είναι ολόκλθρθ 
βυκιςμζνθ και να υπάρχει και 1 cm επιπλζον διάλυμα από πάνω τθσ. Σοποκετοφμε τουσ δφο 
δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ, δεμζνουσ μεταξφ τουσ πάνω από τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ και τουσ 
ςτερεϊνουμε ςτο ςτιριγμα. (Βάηουμε και Φαινολοφκαλεϊνθ αν κζλουμε να φαίνεται καλφτερα το 
διάλυμα). το ςθμείο αυτό πρζπει να γίνει θ δοκιμι ανίχνευςθσ υδρογόνου και οξυγόνου με τθ 
φλόγα. (Μια εναλλακτικι λφςθ είναι να δείξουμε το βίντεο 2 το βίντεο φαίνεται μια κανονικι 
ςυςκευι Hoffmann και οι δοκιμζσ των αερίων)  

 

Ζθτάμε από τουσ μακθτζσ να απαντιςουν ςτα εξισ ερωτιματα, ςχετικά με το πείραμα: 

Σι παρατθρείτε;…………………………………………………………………………………………………………………… 

Που ιταν πριν αυτά τα δφο αζρια; ………………………………………………………………………………………. 

Πόςο περιςςότερο είναι το ζνα αζριο από το άλλο; ……………………………………………………………… 

Αναφζρατε δφο ιδιότθτεσ του υδρογόνου …………………………………………………………………………….. 

Αναφζρατε δφο ιδιότθτεσ του οξυγόνου ……………………………………………………………………………….. 
 

υμπεράςματα  

 Από ποια ςυςτατικά αποτελείται ο αζρασ;  ……………………………………………………………… 

 Από ποια ςυςτατικά αποτελείται το νερό; ……………………………………………………………… 

Μπαταρία πλακζ 9 Volt 

http://www.youtube.com/watch?v=OTEX38bQ-2w
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 Μοιάηουν οι ιδιότθτεσ των αερίων που παράχκθκαν με τισ ιδιότθτεσ του νεροφ; …… 

 Μοιάηουν οι ιδιότθτεσ των αερίων του αζρα με τισ ιδιότθτεσ του αζρα; …………………. 

 το νερό θ αναλογία των ςυςτατικϊν είναι 1:2 (ςτακερι αναλογία) . τον αζρα 

ςυμβαίνει το ίδιο; ………………………………………………………………………………………………… 

 Όταν βάλουμε μαηί δφο ουςίεσ μπορεί να προκφψουν μείγματα ι χθμικζσ ενϊςεισ. τα 

μείγματα οι ιδιότθτεσ των ςυςτατικϊν διατθροφνται και θ αναλογία των ςυςτατικϊν είναι 

μεταβλθτι. τισ χθμικζσ ενϊςεισ, οι ιδιότθτεσ τθσ χθμικισ ζνωςθσ είναι τελείωσ 

διαφορετικζσ από τισ ιδιότθτεσ των ςυςτατικϊν τθσ και θ αναλογία είναι ςτακερι. 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

Σηαθερή αναλογία ζσζηαηικών Δεν έτοσν ζηαθερή αναλογία ζσζηαηικών 

Τα ζσζηαηικά ηοσς μέρη δεν διαηηρούν ηις 

ιδιόηηηές ηοσς 

Τα ζσζηαηικά ηοσς μέρη διαηηρούν ηις 

ιδιόηηηές ηοσς 

 

ΚΛΕΙΙΜΟ 

Γίνεται ανακεφαλαίωςθ: Σα μείγματα αποτελοφνται από χθμικζσ ενϊςεισ ι χθμικά 

ςτοιχεία. Οι χθμικζσ ενϊςεισ αποτελοφνται από χθμικά ςτοιχεία. Για παράδειγμα το 

καλαςςινό νερό, αποτελείται από νερό και αλάτι. Σο αλάτι αποτελείται από νάτριο και 

χλϊριο. Σο νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Όπωσ οι προτάςεισ αποτελοφνται 

από λζξεισ και οι λζξεισ από γράμματα. Τπάρχουν 24 γράμματα, από τα οποία φτιάχνουμε 

εκατομμφρια λζξεισ, κι απ’ αυτζσ εκατομμφρια προτάςεισ. Έτςι και ςτθ Χθμεία, ζχουμε 118 

ςτοιχεία, από τα οποία φτιάχνουμε εκατομμφρια χθμικζσ ενϊςεισ και με αυτζσ 

εκατομμφρια μείγματα. 

Χάρτησ εννοιών 
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Σ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ  

1) ε μια χθμικι αντίδραςθ διαςπάςτθκε μια χθμικι ζνωςθ και ζδωςε υδρογόνο και 

οξυγόνο ςε αναλογία όγκων 1:1. Πρόκειται για το νερό και γιατί; 

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

2) Να κατατάξετε τισ παρακάτω ουςίεσ ςτο πίνακα. Χλωριοφχο νάτριο (αλάτι), 

καλαςςινό νερό, αζρασ, κακαρό νερό. 

ΜΕΙΓΜΑΣΑ ΧΗΜΙΚΕ ΕΝΩΕΙ 

  

  

  

Εξθγείςτε πωσ ςκεφτικατε. 

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

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

3) Γιατί ςτο βίντεο 2 ο χθμικόσ κρατάει τον ζνα ςωλινα με το αζριο που ςυνζλλεξε με 

το ςτόμιο ανοιχτό προσ τα κάτω και τον άλλο προσ τα πάνω; 

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

4) Πωσ καταλαβαίνουμε, από το πείραμα, ότι ο αζρασ ζχει κι άλλο αζριο, εκτόσ του 

οξυγόνου και γιατί το ονομάηουμε άηωτο (α-ηωι, πείραμα Le Chatelier με ποντίκι); 

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

5) Πίνουμε νερό από τθ βρφςθ και νερό εμφιαλωμζνο και καταλαβαίνουμε μια 

διαφορά ςτθ γεφςθ. Πωσ εξθγείται αυτό, αφοφ το νερό είναι χθμικι ζνωςθ, ζχει 

λοιπόν πάντα τθν ίδια αναλογία ςυςτατικϊν και τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ; 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OTEX38bQ-2w
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ημειώςεισ για τουσ καθηγητζσ.  

1) Η κανονικι ςυςκευι Hoffamnn 

 

Εικόνα 1. υςκευή Hoffmann για την ηλεκτρόλυςη του νεροφ. 

Απαραίτητα υλικά: διάλυμα ςόδασ (Na2CO3) 1 Μ, απιονιςμζνο νερό (βρόχινο ι από air-

condition ι από super market για ςιδζρωμα), μπαταρία 4,5 ι τροφοδοτικό  20 Volt. Γίνεται 

και με H2SO4 20% ι με NaOH too-bo-flo, αλλά είναι πιο επικίνδυνα. Επίςθσ το H2SO4 

Έχει το ίδιο υδρογόνο (Η) και κα υπάρξει μπζρδεμα από προζρχεται το υδρογόνο που 

εκλφεται, από το νερό ι από το κειικό οξφ; 

 

2) υλλογή από ςχετικά βίντεο και animation. 

Για επίδειξθ τθσ δοκιμισ ανίχνευςθσ των αερίων Η2, Ο2, CO2 δείτε το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=LiAvDpl5aJA 

Σο πείραμα με τθ ςυςκευι Hoffmann εικονικά 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1454?locale=el 

Οι μακθτζσ ςτθ παραπάνω εφαρμογι μποροφν να ςυλλζγουν και πειραματικά δεδομζνα, 

που δείχνουν ότι ο όγκοσ του υδρογόνου είναι διπλάςιοσ αυτοφ του οξυγόνου. 

το επόμενο animation φαίνεται ο μθχανιςμόσ τθσ θλεκτρόλυςθσ, για τθ αντίδραςθ που 

πραγματοποιείται ςτθ κάκοδο: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Anim_electrolysis_of_water.gif 

τθν επόμενθ εφαρμογι φαίνεται θ ςυνολικι αντίδραςθ ςε μικροςκοπικό επίπεδο: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1332?locale=el 

Απαιτείται Adobe Shockwave Player. 

3) Η πλήρησ αντίδραςη ηλεκτρόλυςησ του νεροφ.  

τθν άνοδο (εδϊ είναι το κετικό θλεκτρόδιο): 2 H2O (l)  →  O2 (g)   +   4 H+ (aq)  +  4 e- 

τθ κάκοδο (αρνθτικό θλεκτρόδιο): 4 H2O (l)  +  4 e-  →  2  H2 (g)  +  4  OH- (aq) 

https://www.youtube.com/watch?v=LiAvDpl5aJA
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1454?locale=el
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Anim_electrolysis_of_water.gif
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1332?locale=el

