
ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  ( 1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ ) 

ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Καθηγήτρια: Αθαναςιάδου Βαρβάρα 

 

Φφλλο εργαςίασ μαθητϊν 

ςτην ενότητα:         «3.5 χημικζσ αντιδράςεισ» 

ςτο μάθημα:           « αντιδράςεισ απλήσ αντικατάςταςησ» 

ςτο γνωςτικό αντικείμενο:     «μζταλλα και διαλφματα οξζων και αλάτων». 

Εργαςία Α 

Οι δοκιμαςτικοί ςωλήνεσ 1, 2 και 3 περιζχουν διάλυμα  HCl.  

Ο δοκιμαςτικόσ ςωλήνασ 4 περιζχει διάλυμα  CuSO4. 

Προςθζςτε: 

 ςτον δοκιμαςτικό ςωλήνα 1,δφο  κομματάκια  ψευδαργφρου  (Zn) 

 ςτον δοκιμαςτικό ςωλήνα 2, δφο  μπαλάκια  αλουμινόχαρτου  (Al) 

 ςτον δοκιμαςτικό ςωλήνα 3, ζνα  κομματάκι  χαλκοφ  (Cu) 

 ςτον δοκιμαςτικό ςωλήνα 4, λίγο ςφρμα για κατςαρόλεσ  ( Fe) 

Αμζςωσ προςαρμόςτε από ζνα μπαλονάκι ςτο ςτόμιο του κάθε δοκιμαςτικοφ 

ςωλήνα. 

Παρατηρείςτε  προςεκτικά και καταγράψτε ςφντομα τισ παρατηρήςεισ ςασ ςτα 

διάςτικτα. 

Στον δοκιμαςτικό ςωλήνα 1 …………………………………………………………………. 

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

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

Στον δοκιμαςτικό ςωλήνα  2  …………………………………………………………………. 

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



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

Στον δοκιμαςτικό ςωλήνα  3  …………………………………………………………………. 

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

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

Στον δοκιμαςτικό ςωλήνα 4 ……………………………………………………………………………..  

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

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

Εργαςία Β 

  1)   Για κάθε δοκιμαςτικό ςωλήνα κυκλϊςτε αυτό που πιςτεφετε ότι ςυμβαίνει: 

 το δοκιμ. ςωλ. 1 

α) δε ςυμβαίνει τίποτα 

β) γίνεται  μια χημική αντίδραςη και παράγεται αποκλειςτικά και μόνο αζριο . 

γ) γίνεται  μια χημική αντίδραςη ,  παράγεται  αζριο  και ο Zn φαίνεται να 

αλλοιϊνεται.      Ίςωσ να παράγεται κάποια νζα ουςία. 

δ) γίνεται  μια χημική αντίδραςη , παράγεται  αζριο  ενϊ ο Zn  παραμζνει 

αμετάβλητοσ. (ποιοτικά και ποςοτικά) 

 το δοκιμ. ςωλ. 2 

α) δε ςυμβαίνει τίποτα 

β) γίνεται  μια χημική αντίδραςη και παράγεται αποκλειςτικά και μόνο αζριο . 

γ) γίνεται  μια χημική αντίδραςη ,  παράγεται  αζριο  και το  Al φαίνεται να 

αλλοιϊνεται.      Ίςωσ να παράγεται κάποια νζα ουςία. 

δ) γίνεται  μια χημική αντίδραςη , παράγεται  αζριο  ενϊ το Al  παραμζνει 

αμετάβλητο.  (ποιοτικά και ποςοτικά) 

 το δοκιμ. ςωλ. 3 

α) δε ςυμβαίνει τίποτα 

β) γίνεται  μια χημική αντίδραςη και παράγεται αποκλειςτικά και μόνο αζριο . 

γ) γίνεται  μια χημική αντίδραςη ,  παράγεται  αζριο  και ο Cu  φαίνεται να 

αλλοιϊνεται.      Ίςωσ να παράγεται κάποια νζα ουςία. 



δ) γίνεται  μια χημική αντίδραςη , παράγεται  αζριο  ενϊ ο Cu παραμζνει 

αμετάβλητοσ.  (ποιοτικά και ποςοτικά). 

 το δοκιμ. ςωλ. 4 

α) δε ςυνζβη τίποτα. 

β) ζγινε μια χημική αντίδραςη και παράχθηκε αζριο. 

γ) ζγινε μια χημική αντίδραςη και παράχθηκαν  νζεσ ουςίεσ. 

2)  ε όποιουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλήνεσ ςημειϊςατε ότι  παράγεται αζριο,  

δηλϊςτε ςτα διάςτικτα ποιο πιςτεφεται ότι είναι αυτό το αζριο και ςε ποιο 

δοκιμαςτικό  ςωλήνα , επιλζγοντασ από τα παρακάτω: 

Η2       O2       Cl2      αζρασ. 

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

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

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

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

Εργαςία Γ 

Συμπληρϊςτε τη χημική εξίςωςη που περιγράφει τη χημική αντίδραςη που ζγινε 

ςτο δοκιμαςτικό ςωλήνα 1. 

Δοκ. Σωλ. 1.                Zn  +   HCl  

ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ

ΣΕΛΙΔΑ   118      ςχολικοφ βιβλίου 

ΑΣΚΗΣΗ  57 

1,  2,  3 , 5,  6,  7 

Παρακαλϊ να τισ κάνετε ςτο μικρό τετράδιο και να μου το παραδϊςετε 

ςτο επόμενο μάθημα. 

 


