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Δναζηενηόηεηα: Mμοζηθεξ θιίμαθεξ, Mμοζηθέξ θμηιόηεηεξ 

Tags: κόηεξ, κενό, μπμοθάιηα 

π.Ιμκάδα:  16μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό πμιείμ Υακίςκ 

Γθπαηδεοηηθμί: Γθηόθα έμα Ακηειίκα  

θμπόξ-ηόπμη:  Πηζακόηαηα δεκ έπεη πενάζεη πμηέ από ημ μοαιό ζαξ ακ γίκεηαη κα 

παίλεη θακείξ έκα μιόθιενμ ηναγμύδη με μμοζηθή από μπμοθάιηα ... θαη όμςξ, γίκεηαη! 

νγακα – Τιηθά: κόηεξ, κενό, μπμοθάιηα, λοιάθηα 

Πενηγναθή:θάζε μπμοθάιη θαη μηα κόηα.(δηαθμνεηηθή ζηάζμε κενμύ, δηαθμνεηηθή κόηα) 

μιόθιενε μειςδία πηοπώκηαξ ηα μπμοθάιηα με ζογθεθνημέκε ζεηνά ακάιμγα ηε μειςδία. 

Γηαηί επηιέλαηε:  Πηζακόηαηα δεκ έπεη πενάζεη πμηέ από ημ μοαιό ζαξ ακ γίκεηαη κα παίλεη 

θακείξ έκα μιόθιενμ ηναγμύδη με μμοζηθή από μπμοθάιηα ... θαη όμςξ, γίκεηαη! 
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Δναζηενηόηεηα: Δέθηεξ Ραδημθώκμο 

Tags:  ακηίζηαζε, Δίμδμξ,ηνακδίζημν 

π.Ιμκάδα              16μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό πμιείμ Υακίςκ 

Γθπαηδεοηηθμί          Γθηόθα έμα Ακηειίκα 

θμπόξ-ηόπμη      μεηάδμζε ημο ήπμο, πςξ είκαη θηηαγμέμεκμξ έκαξ δέθηεξ ήπμο,  

κα μαζμομε ηη είκαη ηα αόναηα Ραδημθύμαηα . 

νγακα - Τιηθά     2 ακηηζηάζεηξ 303,Ω, Δίμδμξ,ηνακδίζημν, μπαηανία 9V, θαιόδηα, 

πηθκμηήξ 470 pF, Ειεθηνμιοηηθό ποθκςηή 3,3μF, ακηίζηαζε 10θΩ, ακηίζηαζε 22θΩ, 

μεηαβιεηή ακηίζηαζε 10θΩ, 2 ηνακδίζημν PNP, δηαθόπηεξ, θνοζηαιιηθό αθμοζηηθό,  

πεκηόζονμα πάιθηκμ εμαγηέ με δηαημμή 0,40-0,20 πηιημζηά . 

Πενηγναθή Σα αόναηα ναδημθύμμαηα είκαη ειεθηνμμαγκεηηθά θύμμαηα πμο 

μεηαθένμοκ ηα ζήμαηα ηςκ ναδημζηαζμώκ ζημκ αένα . Σα πηάκεη ε θεναία ημο ναδημθώκμο 

μαξ θαζώξ ζοκημκίδμομε ημ ναδηόθςκμ ζημκ έκακ ή ημκ άιιμ ναδημζηαζμό.Σμ αθμοζηηθό 

μεηαηνέπεη ηα ζήμαηα ζε ήπμοξ θαη έηζη μπμνμύμε κα αθμύμε. 

 

Γηαηί επηιέλαηε   Ο ζθμπόξ επηιμγήξ ημο δέθηε Ραδημθώκμο είκαη πμιιαπιόξ:  

αγάπε γηα ηεξ επηζηεμμκηθέξ δεμημονγίεξ, θαηακόεζε ημο ήπμο θαη μ ηνόπμξ μεηάδμζεξ , 

γκςνημία με κέα οιηθά όπςξ ηνακδίζημξ, ακηίζηαζε θαη άιια. 
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Δναζηενηόηεηα: Ειηαθόξ ζενμμζίθςκαξ 

Tags: Ο ζοιιέθηεξ (θαζνέθηεξ), Σμ μπόηιεν (δελαμεκή κενμύ), ζςιεκάθηα . 

π.Ιμκάδα: 16μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό πμιείμ Υακίςκ+ 

Γθπαηδεοηηθμί: Γθηόθα έμα Ακηειίκα 

θμπόξ-ηόπμη: Σα μθέιε ημο ειηαθμύ ζενμμζίθςκα:  

• Ακαιόγςξ ηεκ πνήζε, ημ πμζμζηό ελμηθμκόμεζεξ ειεθηνηθμύ νεύμαημξ  θηάκεη  έςξ 70%   

• εμακηηθό είκαη θαη ημ πενηβαιιμκημιμγηθό όθειμξ αθμύ μεηώκεηαη ζεμακηηθά  ηε 

πνμζζήθε ζηεκ αημόζθαηνα ζενμμθεπηαθώκ αενίςκ (θονίςξ δημλεηδίμο ημο άκζναθα) ηα 

μπμία εθιύμκηαη από ηεκ θαύζε ηςκ μνοθηώκ θαοζίμςκ.  

• Σαοηόπνμκα μεηώκεηαη ε νύπακζε ηεξ αημόζθαηναξ με ζςμαηίδηα, αηζάιε θαη αένημοξ 

νύπμοξ όπςξ ημ δημλείδημ ημο ζείμο θαη ηα μλείδηα ημο αδώημο. 

νγακα – Τιηθά:  Ο ζοιιέθηεξ (θαζνέθηεξ)  , Σμ μπόηιεν (δελαμεκή κενμύ) ,  ζςιεκάθηα, 

κενό . 

Πενηγναθή: Ο ειηαθόξ ζενμμζίθςκαξ θαηά ηεκ ιεηημονγία ημο , εθμεηαιιεύεηαη ημ θοζηθό 

θαηκόμεκμ ηεξ νμήξ ηςκ νεοζηώκ ιόγς δηαθμνάξ ζενμμθναζίαξ (δηαθμνάξ ποθκόηεηαξ), 

Ο ειηαθόξ ζενμμζίθςκαξ απμηειείηαη από δομ μένε.  

• Ο ζοιιέθηεξ (θαζνέθηεξ)  

• Σμ μπόηιεν (δελαμεκή κενμύ).  

ε αοηό ημ ζύζηεμα ημ βανύηενμ (πενηζζόηενμ ποθκό) θνύμ κενό, πμο ένπεηαη από ημ 

θάης μένμξ ημο μπόηιεν ζπνώπκεη ημ κενό πμο δεζηαίκεηαη μέζα ζημ ζοιιέθηε.  

Έπεηηα, αοηό ημ δεζηό κενό πμο γίκεηαη ειαθνύηενμ (ιηγόηενμ ποθκό) «ζθανθαιώκεη» 

ζηγά-ζηγά ζημ μπόηιεν, γηα κα ζοκεπίζεη αοηόξ μ θύθιμξ λακά θαη λακά ... 

Έηζη πεηοπαίκεηαη με θοζηθό ηνόπμ πςνίξ θοθιμθμνεηή (ακηιία) ζοκεπήξ νμή ημο 

ζενμαηκόμεκμο μέζμο,  
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από ημ ζενμόηενμ ζεμείμ (ειηαθμί ζοιιέθηεξ) πνμξ ημ ροπνόηενμ (δελαμεκή κενμύ), μέπνη 

όημο ηα δύμ ζεμεία κα απμθηήζμοκ 

πανόμμηεξ ζενμμθναζίεξ.  

Γηα κα είκαη αοηό δοκαηό πνέπεη ημ 

ροπνόηενμ ζεμείμ κα είκαη ρειόηενα από ημ 

ζενμόηενμ ζεμείμ θαη γηα ημκ ιόγμ αοηό ζε 

όιμοξ ημοξ ειηαθμύξ ζενμμζίθςκεξ ε 

δελαμεκή απμζήθεοζεξ είκαη πάκηα 

ρειόηενα από ημοξ ειηαθμύξ ζοιιέθηεξ.  

Ε ζοκμιηθή απόδμζε ημο ειηαθμύ 

ζενμμζίθςκα ελανηάηαη: 

• από ημ είδμξ ημο ζοιιέθηε (επηιεθηηθόξ 

θαζνέθηεξ ε με ), 

• ηεκ ειηαθή αθηηκμβμιία  ,   

• ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ηεξ ζενμηθήξ 

μόκςζεξ ημο ζοζηήμαημξ. 

Γηαηί επηιέλαηε   Γηα ηεκ θαηακμήζε ηςκ ΑΠΓ , Ακακεώζημεξ Πεγέξ Γκένγεηαξ 
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Δναζηενηόηεηα: Ιαγκεηηθό Φάζμα 

Tags: μλεηδμακαγςγή, Sn 

π.Ιμκάδα: 10o Δεμμηηθό πμιείμ Υακίςκ 

Γθπαηδεοηηθμί: Παπαδενάθεξ Ηςκζηακηίκμξ, Σναθμζηάνεξ Θεμηζημθιήξ,                         

Υόμπεξ ηοιηακόξ. 

θμπόξ-ηόπμη  Κα θαηακμήζμοκ μη παναηενεηέξ ηηξ πενημπέξ πμο αζθμύκηαη μη 

μαγκεηηθέξ δοκάμεηξ εκόξ μαγκήηε θαη ηεκ θαηεύζοκζε ηςκ μαγκεηηθώκ γναμμώκ μέζα ζημ 

μαγκεηηθό ημο πεδίμ.(από ημκ έκα πόιμ ζημκ άιιμ) 

νγακα - Τιηθά   Δηάθμνμη μαγκήηεξ(ναβδόμμνθμξ, πεηαιμεηδήξ, θοθιηθόξ),   άζπνμ 

πανηόκη θαη ζθόκε ζηδήνμο 

Πενηγναθή Σμπμζεημύμε έκα 

μαγκήηε θάης από ημ πανηόκη θαη 

νίπκμομε πάκς ημο μηα μηθνή 

πμζόηεηα ζθόκεξ ζηδήνμο(ζακ κα 

νίπκμομε μηα πνέδα αιάηη με ημ πένη 

μαξ ζημ θαγεηό).ηε ζοκέπεηα 

πηοπάμε ειαθνά με ημ δάπηοιό μαξ 

ημ πανηόκη, γηα κα ζπεμαηηζημύκ μη 

μαγκεηηθέξ γναμμέξ. 

Γηαηί επηιέλαηε   Γίκαη εκηοπςζηαθή 

ε παναηήνεζε ηςκ μαγκεηηθώκ 

γναμμώκ θαη είκαη θάηη πμο δεκ μπμνμύμε κα ημ θακηαζημύμε ακ δεκ ημ παναηενήζμομε με 

ηεκ θίκεζε ηεξ ζθόκεξ ζηδήνμο. 
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Δναζηενηόηεηα: "Σα εμηζθαίνηα ημο Ιαγδεμβμύνγμο" 

Tags: Αημμζθαηνηθή πίεζε, δεμημονγία θεκμύ,αενμζηεγήξ έκςζε 

π.Ιμκάδα: 1μ Γομκάζημ Γι. Βεκηδέιμο        

Γθπαηδεοηηθμί: Γθμοκημοιηά Ιανία , Ιπιαδάθεξ Κίθμξ , Πεηνακηςκάθεξ Γηώνγμξ 

θμπόξ-ηόπμη :   

Κα δείλμομε όηη ε αημμζθαηνηθή πίεζε δεκ είκαη αμειεηέα,αιιά πμιύ ζεμακηηθή. 

νγακα – Τιηθά:   

Δομ εμηζθαίνηα με ιαβέξ,μηα ακηιία θεκμύ,ιίγε βαδειίκε ή ιίγμ ιάδη . 

Πενηγναθή : Πνόθεηηαη γηα δύμ εμηζθαίνηα με ιαβέξ. Θα πνεηαζημύμε θαη μηα ακηιία θεκμύ 

γηα κα αθαηνέζμομε ημκ αένα από μέζα. Ιε ιίγμ ιάδη αιείθς ηεκ έκςζή ημοξ ώζηε κα 

γίκμοκ αενμζηεγή. Φένκμκηάξ ηα ζε επαθή, ημπμζεηώ ηεκ ακηιία ζηεκ βαιβίδα θαη ακηιώ 

ημκ αένα. Ηιείκς ηε βαιβίδα θαη αθαηνώ ηεκ ακηιία. Βιέπμομε όηη ηα εμηζθαίνηα δεκ 

μπμνμύκ κα απμπςνηζημύκ ημ έκα με ημ άιιμ. Ακμίγμκηαξ ηε ζηνόθηγγα ηεξ βαιβίδαξ 

μπαίκεη αέναξ μέζα θαη απμθμιιμύκηαη πμιύ εύθμια. 

Ο δήμανπμξ ημο Ιαγδεμβμύνγμο πμο ζεςνείηαη θαη μ εθεονέηεξ ημο πεηνάμαημξ ιέγεηαη 

όηη έβαιε δύμ μμάδεξ 8 αιόγςκ ε θαζεμία θαη δεκ μπόνεζακ κα απμπςνίζμοκ ηα 

εμηζθαίνηα. Αοηό μθείιεηαη ζηεκ ηενάζηηα δύκαμε πμο αζθείηαη ζηεκ ελςηενηθή ημοξ 

επηθάκεηα ελαηηίαξ ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ, εκώ ζημ εζςηενηθό ε πίεζε είκαη πμιύ μηθνή 

αθμύ μ αέναξ έπεη ζπεδόκ αθαηνεζεί. 

Γηαηί επηιέλαηε:  Γηαηί 

εκηοπςζηαζηήθαμε από ηεκ 

ηενάζηηα δύκαμε πμο αζθείηαη 

ζηεκ  

ελςηενηθή επηθάκεηα ηςκ 

εμηζθαηνίςκ ελαηηίαξ ηεξ 

αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ. 
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Δναζηενηόηεηα: Αημμζθαηνηθή πίεζε (Βμοηώκηαξ πςνίξ κα βναπμύμε) 

Tags: αημμζθαηνηθή πίεζε, νμή ογνμύ 

π.Ιμκάδα: 6μ Γομκάζημ Υακίςκ     

Γθπαηδεοηηθμί: Ιακςιεδάθε Α. ,  Αζανγηςηάθε Α. ,Ιονηδάθεξ . 

θμπόξ-ηόπμη: Κα θαηακμήζμοκ ηεκ ύπανλε ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ, ηεκ έκκμηα 

δηαθμνά πηέζεςκ, νμή ογνμύ από ζεμείμ μεγαιύηενεξ πίεζεξ ζε ζεμείμ με μηθνόηενε 

πίεζε.  

νγακα – Τιηθά: πιαζηηθό πηάημ ,  θενί,    θένμα,  πμηήνη , κενό  πνςμαηηζμέκμ 

Πενηγναθή: ημ πιαζηηθό πηάημ νίπκμομε μηα μηθνή πμζόηεηα κενμύ θαη ημ θένμα. 

Ακάβμομε έκα θενί, ημ ημπμζεημύμε ζημ πηάημ θαη ημ ζθεπάδμομε με έκα πμηήνη.  

Παναηενμύμε όηη ημ θενί μεηά 

από ιίγμ ζβήκεη, εκώ ημ κενό από 

ημ πηάημ ακεβαίκεη ζημ πμηήνη. 

 Έηζη παίνκμομε ημ θένμα πςνίξ 

κα βναπμύμε. 

Γηαηί επηιέλαηε:  Ρςηήζαμε ηα 

παηδηά πμο ζομμεηείπακ θαη ήηακ 

ζηηξ 2 πνώηεξ, είπαμε 

πενηζζόηενμ οιηθό θαη  ...... άνεζε 

θαη ζηε ζύμβμοιμ μαξ . 
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Δναζηενηόηεηα:  Φηηάπκς Ηνοζηάιιμοξ Sn 

Tags: Oλεηδμακαγςγή, Sn 

π.Ιμκάδα: 7μ Γομκάζημ Υακίςκ   

Γθπαηδεοηηθμί: Κάγηα Πηέννμο 

θμπόξ-ηόπμη:  Ο ζθμπόξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ είκαη κα ακαδεηπζεί μ ηνόπμξ με ημκ 

μπμίμ δηαδίδεηαη ε ζενμόηεηα ζηα νεοζηά. Ο ηνόπμξ αοηόξ είκαη ηα νεύμαηα μεηαθμνάξ 

νεοζημύ. Ε θίκεζε ηςκ νεομάηςκ μεηαθμνάξ βαζίδεηαη ζηεκ δηαθμνεηηθή ποθκόηεηα ηεκ 

μπμία έπεη έκα νεοζηό μεγάιεξ ζενμμθναζίαξ από έκα νεοζηό παμειόηενεξ ζενμμθναζίαξ. 

νγακα – Τιηθά:  

ΟΡΓΑΚΑ:θνοζηαιιςηήνημ, θνμθμδεηιάθηα, μπαηανία 9V, μεηαζπεμαηηζηήξ 15V (από έκα 

laptop) 

ΑΚΣΖΔΡΑΣΕΡΖΑ : Δηάιομα SnCl2 (παναζθεοάδεηαη με δηάιοζε Sn ζε ποθκό HCl, 

ανθεηά δύζθμια - βιέπε Δήμμξ...) 

Πενηγναθή: H ακηίδναζε είκαη μία μλεηδμακαγςγηθή ακηίδναζε θαηά βάζε.  

Σα ηόκηα θαζζηηένμο πμο οπάνπμοκ ζημ δηάιομα ακάγμκηαη ζηεκ θάζμδμ θαη μλεηδώκμκηαη 

ζηεκ άκμδμ.  

Άνα από ημκ ζεηηθό πόιμ ηα δηζζεκή ηόκηα θαζζηηένμο μλεηδώκμκηαη πνμξ ηεηναζζεκή 

ηόκηα θαζζηηένμο. Θόγς ηεξ αιιαγήξ ηεξ μλεηδςηηθήξ βαζμίδαξ ημο θαζζηηένμο ημ 

δηάιομα πιςνημύπμο θαζζηηένμο δηαζπάηαη ζε ηόκηα ηεηναζζεκμύξ θαζζηηένμο, ζημηπεηαθό 

πιώνημ θαη κενό. Θόγς ημο όηη ε ακηίδναζε αοηή δηαζπά ημ άιαξ ημο πιςνημύπμο 

θαζζηηένμο πμο οπάνπεη ζημ δηάιομα, ηα πνμσόκηα ηεξ ακηίδναζεξ μλείδςζεξ είκαη εκ μένε 

αένηα θαη ζα έπνεπε κα είκαη μναηά με ημ μάηη θαζώξ ελαημίδμκηαη.  

 Sn(+2)--> Sn(+4)  +2 e 

2Cl(-1) -->Cl2(0) +2e 

2H2O-->4H(-1) + O2(0) +4e 

ημκ ανκεηηθό πόιμ ημο δμπείμο ηα ειεθηνόκηα πμο πνμζθένμκηαη απμδίδμκηαη ζημκ 

θαζζίηενμ θαη αοηόξ με ηεκ ζεηνά ημο μεηαηνέπεηαη από δηζζεκή ηόκηα ζε ζημηπεηαθό 

θαζζίηενμ ή θαζζίηενμ με μεδεκηθό βαζμό μλείδςζεξ θαη ζηαμαηάεη πιέμκ κα είκαη 
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εοδηάιοημξ ζημ ΕCl. ζμ αολάκεηαη ε έκηαζε ημο πανεπόμεκμο νεύμαημξ ηόζμ ηαπύηενε 

είκαη ε μεηαηνμπή ηςκ ηόκηςκ θαζζηηένμο ζε ζηενεό θαη αδηάιοημ θαζζίηενμ.  

Sn (+2) --> Sn(0) 

Γηαηί επηιέλαηε  Ζδηαίηενα εκηοπςζηαθή ε εηθόκα ημο ζπεμαηηζμμύ ηςκ θνοζηάιιςκ 
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Δναζηενηόηεηα: Δεζηόξ πάγμξ 

Tags:  δεζημξ,παγμξ,οπενρολε,μληθμ καηνημ 

π.Ιμκάδα:  Γομκάζημ Κ.Ηοδςκίαξ 

Γθπαηδεοηηθμί: επίδμο Γιηζάβεη-Ακδνεάδεξ Ιακώιεξ 

θμπόξ-ηόπμη: Ηνοζηάιιςζε δηαιύμαημξ μληθμύ καηνίμο 

νγακα – Τιηθά:  γοάιηκα βαδάθηα (με θαπάθη) ,γθαδάθη ,οδαηόιμοηνμ .δηάιομα θαη    ζθόκε 

μληθμύ καηνίμο . 

Πενηγναθή: Παγώκμομε έκα ογνό θάης από ημ ζεμείμ ηήλεξ ημο θαη ακ ηα μόνηα ημο δεκ 

ακαδημνγακςζμύκ εθ κέμο παναμέκεη ογνό πανόηη είκαη θάης από ημ ζεμείμ ηήλεξ ημο.Ακ 

πνμθαιέζμομε μηα δηαηαναπή ππ. ακ ημ αγγίλμομε ή ακ πνμζζέζμομε έκα ζηενεό θμμμάηη 

μληθμύ καηνίμο ηόηε ζηενεμπμηείηαη,γίκεηαη δεζηόξ πάγμξ! 

Γηαηί επηιέλαηε: Γίκαη εκηοπςζηαθό θαη εύθμιμ 
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Δναζηενηόηεηα:  Ακηίδναζε μλέμξ με μέηαιιμ, "Απόρε θάκεηξ μπαμ" 

Tags:  οδνμγόκμ, ελώζενμε ακηίδναζε 

π.Ιμκάδα: Γομκάζημ Βάμμο        

Γθπαηδεοηηθμί: μονκάθεξ Σίημξ , Ρμοηδάθε Αζεκά ,Πακηαδή Οονακία 

θμπόξ-ηόπμη: 

α. Κα κα δηαπηζηώζμομε όηη 

μνηζμέκα μέηαιια ακηηδνμύκ με 

ηα μλέα θαη  πανάγμοκ 

οδνμγόκμ  

β. Κα κα δηαπηζηώζμομε όηη 

θαηά ηεκ ακηίδναζε αοηή 

ειεοζενώκεηαη ζενμόηεηα 

γ. Κα  ελεγήζμομε γηαηί ηα 

δηαιύμαηα ηςκ μλέςκ δε 

θοιάζζμκηαη ζε μεηαιιηθά 

δμπεία 

νγακα – Τιηθά: Ηςκηθή θηάιε -ζςιεκάθη γηα ζοιιμγή αενίμο-πμηήνηα δέζεςξ-    

ακαδεοηήναξ- θενί -ακαπηήναξ-απμννοπακηηθό πηάηςκ- αιμομηκόπανημ- HCl 20% 

Πενηγναθή: ε θςκηθή  θηάιε βάδμομε ιίγε πμζόηεηα μλέμξ θαη πνμζζέημομε 

αιμομηκόπανημ πμο έπμομε θηηάλεη ζε μηθνά ζθαηνίδηα. Ηιείκμομε  ημ δμπείμ με πώμα, ζημ 

μπμίμ έπμομε πνμζανμόζεη γοάιηκμ ζςιεκάθη, γηα ηε ζοιιμγή ημο αενίμο, ημ μπμίμ 

θαηαιήγεη ζε δμπείμ πμο πενηέπεη ζαπμοκόκενμ. Ιόιηξ λεθηκήζεη ε ακηίδναζε, 

παναηενμύμε ηεκ δεμημονγία θοζαιίδςκ ζηεκ θηάιε (αένημ οδνμγόκμ). Σμ αένημ 

δημπεηεύεηαη ζημ δμπείμ με ημ ζαπμοκόκενμ θαη παναηενμύμε έκημκμ ζπεμαηηζμό 

θοζαιίδςκ ζηηξ μπμίεξ πιεζηάδμομε ακαμμέκμ θενί θαη πναγμαημπμημύμε ειαθνά έθνελε. 

Πανάιιεια αθμομπώκηαξ ηεκ θηάιε δηαπηζηώκμομε όηη είκαη δεζηή, άνα ε ακηίδναζε είκαη 

ελώζενμε. 

Γηαηί επηιέλαηε: Ε έθνελε ημο οδνμγόκμο είκαη εκηοπςζηαθή. 
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Δναζηενηόηεηα:  Ε θνήκε -ζοκηνηβάκη ημο Ήνςκα 

Tags: πίεζε , βανοηηθή δοκαμηθή εκένγεηα, θαηκμμεκηθά αεηθίκεημ 

π.Ιμκάδα: Γομκάζημ Πιαηακηά 

Γθπαηδεοηηθμί: Παπαδάθε  Γιέκε-Ιηπειάθεξ Δεμήηνημξ   

θμπόξ-ηόπμη: Ε θαηακόεζε ηςκ θοζηθώκ εκκμηώκ θαη ε ελήγεζε ημο θαηκμμέκμο, αθμύ 

ζηε β γομκαζίμο  δηδάζθμκηαη μη έκκμηεξ θαη ηεξ πίεζεξ θαη ηεξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ. 

νγακα – Τιηθά:   Δύμ μπμοθάιηα 

πιαζηηθά από ακαροθηηθά ( θοζηθά θάζε 

άιιμ πιαζηηθό μπμοθάιη θάκεη) ,έκα 

πιαζηηθό δμπείμ από γηαμύνηη (θοζηθά 

θάζε άιιμ πιαζηηθό δμπείμ θάκεη) 

,θειιμί ,γοάιηκμξ ζςιήκαξ ,πιαζηηθμί 

ζςιεκίζθμη (αγόναζα  ζοζθεοέξ γηα 

ακαπκμή  θαη-με γειάζεηε- θαζεηήνεξ, 

έθμρα θαη θνάηεζα ηα ζςιεκάθηα) . 

Ιεηά από πμιύ ράλημμ θαη αηέιεηςηεξ 

απμηοπίεξ βνήθα μία θαιή "θόιια" 

ζηεγακμπμίεζεξ,  βαζηθόηαημ γηα ηεκ 

επηηοπία ημο πεηνάμαημξ θαη θοζηθά, 

κενό θαη πνώμα, γηα κα είκαη πημ 

εκηοπςζηαθό ημ ζοκηνηβάκη μαξ . 

Πενηγναθή: Ε Ηνήκε (ζηκηνηβάκη) ημο Ήνςκα είκαη μηα οδναοιηθή μεπακή πμο εθεονέζεθε 

ημκ 1μ αηώκα από ημκ ανπαίμ Έιιεκα μαζεμαηηθό, μεπακηθό θαη εθεονέηε Ήνςκα ζηεκ 

Αιελάκδνεηα. Ε θαηαζθεοή δείπκεη έκακ ηνόπμ με ημκ μπμίμ ε βανοηηθή δοκαμηθή εκένγεηα 

ημο κενμύ, ζε ζοκδοαζμό με ηεκ πίεζε ημο εγθιςβηζμέκμο αένα, πνμθαιεί εθηόλεοζε ημο 

κενμύ  πημ ρειά από ηεκ ειεύζενε ζηάζμε ημο. 

Ιήπςξ παναβηάδμκηαη μη ανπέξ ηεξ οδνμζηαηηθήξ πίεζεξ; 

Ιήπςξ είκαη ε μεπακή έκα αεηθίκεημ;  

Γθηέιεζε: 

Έθακα δύμ ηνύπεξ ζημ θεζαδάθη μία ζημ θέκηνμ ηεξ βάζεξ  θαη μηα ζημ θάης μένμξ πνμξ 

ηεκ πενηθένεηα. 
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Έθακα μία ηνύπα ζημ μπμοθάιη ηεξ βάζεξ ζημ θάης μένμξ πνμξ ηεκ πενηθένεηα. 

Έθακα μία ηνύπα ζημ μεζαίμ μπμοθάιη αθνηβώξ ζημ θέκηνμ ηεξ βάζεξ   

Σνύπεζα πνμζεθηηθά δύμ θειιμύξ ώζηε κα πενάζς μέζα ημοξ ημ γοάιηκμ ζςιεκάθη. 

Έβαια ημ μπμοθάιη ηεξ βάζεξ ζημ πάηςμα θαη ημ έθιεηζα με ημκ έκα θειιό όζμ ημ 

δοκαηόκ θαιύηενα. 

Γύνηζα ακάπμδα ημ μεζαίμ μπμοθάιη θαη ημ έθιεηζα με ημκ άιιμ θειιό όζμ ημ δοκαηόκ 

θαιύηενα, πέναζα ημ γοάιηκμ ζςιήκα θαη ζημοξ δύμ θειιμύξ θαη έηζη ζοκδέζεθακ ηα δύμ 

μπμοθάιηα. 

Πέναζα έκα πιαζηηθό ζςιεκάθη από ημ θέκηνμ ηεξ βάζεξ ημο θεζεδαθημύ ζπεδόκ ςξ ηε 

βάζε ημο μεζαίμο μπμοθαιημύ θαη ζηεγακμπμίεζα. 

Πέναζα έκα πιαζηηθό ζςιεκάθη από ηεκ πενηθένεηα ημο θεζεδαθημύ ζπεδόκ ςξ ηε βάζε 

ημο θάης μπμοθαιημύ θαη θοζηθά ζηεγακμπμίεζα πάιη. 

Υςνίξ ζηεγακμπμίεζε δεκ πνόθεηηαη κα δμοιέρεη. Έηζη 

έιεγλα λακά θαη λακά  όηη έπμοκ γίκεη ζςζηά μη θμιιήζεηξ θαη μη ζςιήκεξ έπμοκ 

ζηεγακμπμηεζεί αενμζηεγώξ. 

Θεηημονγία: 

Γέμηζα ημ μεζαίμ μπμοθάιη με κενό.  

Ιόιηξ βάιμομε ζημ θεζεδάθη κενό ανπίδεη ε νμή κενμύ από ημ ακμηπηό δμπείμ ζημ 

μπμοθάιη ηεξ βάζεξ. 

ε ιίγμ  δεμημονγείηαη έκαξ πίδαθαξ κενμύ ζημ πάκς άθνμ ημο ζςιήκα πμο ζοκδέεη ημ 

μεζαίμ μπμοθάιη με ημ θεζεδάθη. Σμ θαηκόμεκμ ζοκεπίδεηαη μέπνη κα αδεηάζεη ημ κενό από 

ημ μεζαίμ μπμοθάιη. 

Γλήγεζε: 

Ιε μηα πνώηε μαηηά θαίκεηαη όηη παναβηάδμκηαη μη κόμμη ηεξ οδνμζηαηηθήξ θαη όηη 

πνόθεηηαη γηα αεηθίκεημ. 

Ανπηθά ε πίεζε ζηεκ επηθάκεηα ηςκ δμπείςκ  είκαη ίζε με ηεκ αημμζθαηνηθή. 
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ηακ πνμζζέημομε κενό ζημ ακμηπηό δμπείμ αοηό μέζς ημο ζςιήκα  μδεγείηαη ζημ 

μπμοθάιη ηεξ βάζεξ ημ μπμίμ πενηέπεη αένα θαη δεμημονγεί πνόζζεηε  οδνμζηαηηθή πίεζε. 

Ε πίεζε αοηή μεηαβηβάδεηαη ζημ εζςηενηθό ηςκ άιιςκ δμπείςκ. (Ανπή ημο Pascal). 

Έηζη δεμημονγείηαη μηα δηαθμνά πίεζεξ.  

Έηζη ε δηαθμνά πηέζεςκ ΔP=P1-P2 είκαη ε αηηία πμο δεμημονγεί ημ ζοκηνηβάκη. 

Γηαηί επηιέλαηε:     Ομμιμγώ όηη θονίςξ παναθηκήζεθα από ζαομαζμό γηα ηεκ ηεπκμιμγία 

θαη ηεκ εονεμαηηθόηεηα ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ, θονίςξ μεηά από μηα επίζθερή μαξ ζηεκ 

έθζεζε ανπαίαξ ηεπκμιμγίαξ θαη  ήζεια κα παναθηκήζς ημοξ μαζεηέξ μαξ κα ραπημύκ θαη 

κα ενεοκήζμοκ πενηζζόηενμ. 

Ίζςξ ζακ πνμζπάζεηα κα γμεηεοημύκ από  αοηά ηα ιαμπνά μοαιά θαη κα ηα ζεςνήζμοκ 

ιίγμ ζα "πνόηοπα" 

Πανάνηεμα: 

Σα παηπκίδηα ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ: Ε μαγηθή (αοηόμαηε) θνήκεή (αοηόμαηε) θνήκε 
Πνόθεηηαη γηα μηα εοθοέζηαηε θνήκε πμο εθηόλεοε κενό 

ρειόηενα από ηε δηαζέζημε ζηάζμε ηεξ δελαμεκήξ ηεξ 

παναβηάδμκηαξ θαηκμμεκηθά ηηξ ανπέξ ηεξ οδνμζηαηηθήξ 

πίεζεξ θαη ηςκ ζογθμηκςκμύκηςκ δμπείςκ. 

Απμηειμύκηακ από έκα ακμηθηό θαη δύμ ζηεγακά δμπεία 

ημπμζεηεμέκα ημ έκα πάκς από ημ άιιμ. Σμ εκδηάμεζμ 

ζηεγακό δμπείμ ήηακ γεμάημ με κενό θαη έκαξ ζςιεκίζθμξ 

λεθηκμύζε ιίγμ πάκς από ημκ ποζμέκα ημο θαη θαηέιεγε ζε 

έκα αθνμθύζημ πάκς από ημ ακώηενμ ακμηθηό δμπείμ. Ρίπκμκηαξ κενό ζημ ακώηενμ 

ακμηθηό δμπείμ ηόηε αοηό μέζς εκόξ ζςιεκίζθμο έννεε ζημ θαηώηενμ ζηεγακό δμπείμ. Ο 

εγθιςβηζμέκμξ αέναξ ζε αοηό πηεδόηακ θαη μέζς εκόξ άιιμο ζςιεκίζθμο εθηόπηδε ημ 

κενό ημο εκδηάμεζμο δμπείμο ελακαγθάδμκηάξ ημ 

κα ακέιζεη ζημ αθνμθύζημ θαη κα ζπεμαηίζεη έκα 

μηθνό πίδαθα. Σμ κενό ημο πίδαθα ζομπιήνςκε ημ 

κενό ημο ακώηενμο δμπείμο (δηαηενώκηαξ ηε 

ζηάζμε ημο ζηαζενή). Έηζη ε δηαδηθαζία αοηή 

ήηακ αοημζοκηενμύμεκε θαη ζοκέπηδε αοηόμαηα μέπνη κα αδεηάζεη όιμ ημ κενό από ημ 

εκδηάμεζμ δμπείμ. 
«Ήνςκ μ Αιελακδνεύξ, Πκεομαηηθά»  
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Δναζηενηόηεηα:  Ε θαηαζθεοή μαξ 

Tags:  θαηαζθεοή ,θςημβμιηασθό,ειεθηνηθή , μεπακηθή, θςηεηκή ,ζενμηθή εκένγεηα, 

έκηαζεξ ,ηάζεξ, αμπενόμεηνμ, βμιηόμεηνμ  ηζπύξ,  οδνμζηαηηθήξ πίεζεξ  

πεηναμαηηθήξ μέηνεζεξ . 

π.Ιμκάδα: Γομκάζημ Βνοζζώκ 

Γθπαηδεοηηθμί: Ανπμκηάθε  Κεθηανία-Ημοηζμοπάθεξ Υανάιαμπμξ, Θογηδάθε  Αγιασα 

θμπόξ-ηόπμη:  Ιε ηε Ηαηαζθεοή αοηή πνμζπαζήζαμε κα ακαδείλμομε ηηξ έκκμηεξ : 

1. Ακαθύθιςζε -->πνεζημμπμηήζεθακ παιηά οιηθά 

2. Ακακεώζημεξ πεγεξ εκενγεηαξ (ΑΠΓ)--> ειηαθή ,οδνμειεθηνηθή 

3. Γκένγεηα--> μμνθέξ-μεηαηνμπέξ 

Ιε ηε Kαηαζθεοή αοηή εθανμόζαμε ημ ποζαγόνεημ ζεώνεμα 

νγακα - Τιηθά  θςημβμιηασθό (πάκει), Ιπαηανία, Βμιηόμεηνμ, Αμπενόμεηνμ, ιάμπα 

LED , ΘάμπαΠοναθηώζεςξ,  πνμβμιέαξ. 

Πενηγναθή: Ε θαηαζθεοή ημο Γομκαζίμο 

Βνοζζώκ 

Σμ 2012 ημπμζεηήζεθε ζημ ζπμιείμ μαξ ζημ 

Γομκάζημ Βνοζζώκ ζε ζοκενγαζία με ημ ΓΠΑΘ 

ΒΡΤΩΚ θςημβμιηασθά ηζπύμξ 10KWatt με 

πνεμαημδόηεζε ημο Δήμμο Απμθόνςκα .Αοηό 

μαξ έδςζε ηεκ αθμνμή κα θαηαζθεοάζμομε 4 

πάκει ηζπύμξ 80watts. Γηα κα  ημ πανμοζηάζμομε  

έκα από αοηά  ημ ημπμζεηήζαμε ζηεκ θαηαζθεοή 

μαξ.. 

Ιε αοηή ηε θαηαζθεοή έπμομε μεηαηνμπέξ ηεξ 

ειηαθήξ εκένγεηαξ (ΠΑΚΓΘ) ζε θςηεηκή , 

ειεθηνηθή , μεπακηθή  θαζώξ θαη ηεξ πεμηθήξ 

εκένγεηαξ (ΙΠΑΣΑΡΖΑ) ζε θςηεηκή , ειεθηνηθή, 

μεπακηθή. Γπίζεξ εμθακίδεηαη θαη ε οδνμζηαηηθή 

πίεζε. 
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*ηε θαηαζθεοή   αοηή οπάνπεη : 

Ιπαηανία , Βμιηόμεηνμ , Αμπενόμεηνμ , ιάμπα LED , Θάμπα Ποναθηώζεςξ θαη έπμομε 

εηθόκα όιςκ ηςκ θαηακαιώζεςκ. 

 *Ιε ηε θαηαζθεοή αοηή γίκεηαη μέηνεζε: 

α. ηεξ Έκηαζεξ ημο Ειεθηνηθμύ νεύμαημξ  (Ζ) β. ηεξ ηάζεξ (V) θαη οπμιμγίδεηαη γ. ε 

Ζζπύξ Ρ από ημ γηκόμεκμ Ρ= Ζ V 

* Πνέπεη κα επηζεμάκμομε όηη : 

• Ο ιαμπηήναξ πονάθηςζεξ ηείκεη πνμξ θαηάνγεζε γηα ιόγμοξ θαηακάιςζεξ εκένγεηαξ 

θαηά ηεκ πνήζε ημο, πμο εοζέςξ ζοκεπάγμκηαη πενηβαιιμκηηθμύξ ιόγμοξ 

• Υνεζημμπμηώκηαξ ιάμπεξ LED έπεηε μείςζε ηεξ θαηακάιςζεξ 90% ζε ακηηζημηπία με 

ηηξ ιάμπεξ ηηξ παιηέξ με ημ κήμα. 

Γηαηί επηιέλαηε  γηαηί είκαη μηα δηαζεμαηηθή ενγαζία πμο πνμζπάζεζακ πμιια άημμα θαη 

έκςζε θαη ηηξ επηζηήμεξ αιια ηε μαζεηηθή θμηκόηεηα 
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Δναζηενηόηεηα: Ο-ΙΖ-ΣΔΖ   ε εθηοθιςηηθε  θιμγα 

Tags: μη- ηδη ,  εθηοθιςηηθε 

π.Ιμκάδα: Γομκάζημ  Ημιομβανίμο 

Γθπαηδεοηηθμί: Ημνκανάθε Ιανία - Αζακαζηάδμο μθία 

θμπόξ-ηόπμη  

Α)  κα δμομε ηεκ θιμγα πμο παναγεηαη θαηα ηεκ θαοζε ημο μg, ε μπμηα εηκαη ηδηαηηενςξ 

εκηοπςζηαθε. 

Β) ημ ιεοθμ ζηενεμ mgo πμο παναγεηαη πνμζηηζεηαη ζε πμηενη κενμο με δεηθηε  

θαηκμιμθζαιεσκε θαη ημ κενμ παηνκεη εκα πμιο μμμνθμ θμοληα πνςμα. 

νγακα - Τιηθά  

1)  νηκηζμαηα  μαγκεζημο  (Mg) 

2)  απημκηζμεκμ  κενμ 

3)  θαηκμιμθζαιεσκε 

4)  γθαδαθη 

5)  πμηενη  δεζεςξ 

6)  ζπαημοια 

7)  ακαπηεναξ 

Πενηγναθή Ο-ΙΖ-ΣΔΖ 

- Παηνκμομε με ηεκ ζπαημοια ιηγα νηκηζμαηα μαγκεζημο θαη πιεζηαδμομε ηεκ ζπαημοια 

ζηεκ θςηηα. Παναηενμομε απμ μαθνοα με πνμζμπε. 

- ημ μαγκεζημ ακαθιεγεηαη με πμιο εκημκε ιαμρε! 

- μηακ ε ακηηδναζε μιμθιενςζεη , δηαπηζηςκμομε μηη ζπεμαηηζηεθε εκα ιεοθμ ζηενεμ, ημ 

μλεηδημ ημο μαμκεζημο (MgO). 

-γναθμομε ηεκ ακηηδναζε:  2Mg  +  O2 – 2ΙgΟ 
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- ζηεκ ζοκεπεηα, βαδμομε ζε εκα πμηενη δεζεξ απημκηζμεκμ κενμ θαη νηπκμομε 3-4 

ζηαγμκεξ δεηθηε θαηκμιμθζαιεσκε (απνςμμξ ζημ κενμ). 

- πνμζζεημομε ημ ζηενεμ ΙgO μεζα ζημ πμηενη με ημ κενμ θαη ημ κενμ παηνκεη εκα 

μμμνθμ θμοληα πνςμα!! 

- ημ μλεηδημ ημο μαγκεζημο ακηηδναεη με ημ κενμ θαη παναγεη οδνμλεηδημ ημο μαγκεζημο , 

πμο εηκαη μηα βαζε. 

- μπςξ λενμομε, ε θαηκμιμθζαιεσκε εηκαη εκαξ δεηθηεξ πμο παηνκεη θμθθηκμ (θμοληα) 

πνςμα , μηακ πνμζηεζεη ζε βαζηθμ δηαιομα. 

Γηαηί επηιέλαηε  

1) γηαηη εηκαη πμιο εκηοπςζηαθε ε θιμγα θαη μεηα ημ θμθθηκηζμα ημο κενμο 

2) γηαηη θαιοπηεη οιε θαη απμ β θαη απμ γ γομκαζημο. 
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Δναζηενηόηεηα:  Ακοπάθμομ ύδςν 

Tags: ζεμείμ πήλεξ, θοζηθή ζηαζενά 

π.μμκάδα: Γομκάζημ Πιαηακηά 

Γθπαηδεοηηθμί: Ιηπειάθεξ Δεμήηνεξ -Παπαδάθε Γιεκε 

θμπόξ-ζηόπμη:  βαζηθόξ ζθμπόξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ ήηακ ε επίδεηλε ζημοξ 

ζομμεηέπμκηεξ ηεξ εθδήιςζεξ όηη ημ θαζανό κενό δεκ πήδεη ζημοξ 0°C όπςξ μάζαμε ζημ 

ζπμιείμ. 

νγακα – Τιηθά: Γηα ηεκ δναζηενηόηεηα αοηή πνεζημμπμηήζεθακ:                           

Τπενθάζανμ, δηξ απεζηαγμέκμ θαη απμζηεηνςμέκμ κενό  

Πενηγναθή ιμη γκςνίδμομε όηη ημ κενό παγώκεη ζημοξ 0 ° C ή μήπςξ όπη; 

ηακ ημ κενό παγώκεη, πνεηάδεηαη έκα πονήκα, ώζηε κα λεθηκήζεη μ ζπεμαηηζμόξ ηςκ 

ζηενεώκ θνοζηάιιςκ θαη ημ κενό κα γίκεη πάγμξ.  

Σμ κενό είκαη ζοκήζςξ γεμάημ από ζςμαηίδηα θαη πνμζμίλεηξ πμο παίδμοκ ημκ νόιμ ημο 

πονήκα, πονμδμηώκηαξ ημκ ζπεμαηηζμό πάγμο.  

Ωζηόζμ, ημ απμζηαγμέκμ κενό, ελ μνηζμμύ, δεκ έπεη αοηέξ ηηξ πνμζμίλεηξ με απμηέιεζμα 

ημ κενό κα ανγεί κα γίκεη πάγμξ.  

Βάδμκηαξ έκα μπμοθάιη  απμζηαγμέκμ κενό ζηεκ θαηάρολε μπμνμύμε κα ημ μεηαηνέρμομε 

ΣΖΓΙΖΑΖΑ ζε πάγμ είηε πηοπώκηαξ ημ μπμοθάιη ζε μηα ζηενεή επηθάκεηα είηε βάδμκηαξ 

ημο έκα θνύζηαιιμ πάγμο. 

Γηαηί επηιέλαηε     Ε ζογθεθνημέκε άζθεζε επηιέπζεθε ιόγς πνςημηοπίαξ. 
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Δναζηενηόηεηα: Ο Πενημδηθόξ μαξ Πίκαθαξ 

Tags: Πενημδηθόξ Πίκαθαξ, Ακηηθείμεκα 

π.Ιμκάδα: Θύθεημ Βάμμο 

Γθπαηδεοηηθμί: Αηζαιάθε Γιέκε , Ακαζηαζάθεξ Κίθμξ 

θμπόξ-ηόπμη : Θειήζαμε με ηεκ ενγαζία μαξ αοηή, κα ζοκδέζμομε ηα πεμηθά ζημηπεία με 

ηεκ θαζεμενηκή μαξ δςή. Αθμνμή ζηάζεθε ε ζοπκή ενώηεζε ηςκ μαζεηώκ: ¨Πμύ οπάνπεη 

αοηό ημ ζημηπείμ...¨Έηζη, μοζηαζηηθά πνμζπαζήζαμε κα θάκμομε μηα μηθνή ένεοκα θαη κα 

απεηθμκίζμομε ημ απμηέιεζμα ηεξ ένεοκαξ , θηηάπκμκηαξ ημ δηθό μαξ Πενημδηθό Πίκαθα... 

Πενηγναθή: Ε μμάδα παηδηώκ πμο αζπμιήζεθε με ηεκ θαηαζθεοή ημο πίκαθα, ζομμεηέπεη 

ζημ project B΄Σεηναμήκμο με ζέμα: Ε Υεμεία είκαη πακημύ. Άνα οπήνπε ζογθεθνημέκε 

μένα θαη ώνα πμο ζοκακηηόμαζηακ με ηεκ μμάδα.Γίπε μμηναζηεί ζηα παηδηά μηα θόνμα πμο 

πενηείπε όια ηα ζημηπεία, με πώνμ δίπια από ημ θαζέκα, ώζηε κα ακαδεημύκ θαη κα 

ζομπιενώκμοκ ημ ακηηθείμεκμ 

πμο πενηέπεη ημ ζημηπείμ. ηεκ 

εβδμμαδηαία μαξ ζοκάκηεζε, 

οπήνπε μηα ηειηθή θόνμα πμο, 

αθμύ δηαβάδαμε ηη είπακ βνεη μη 

μαζεηέξ,  θαηαιήγαμε θαη 

ζομπιενώκαμε ημ ακηηθείμεκμ 

πμο ζα βάδαμε ηειηθά ζημκ 

πίκαθά μαξ. Ηάπμημ παηδί 

θναημύζε ζεμεηώζεηξ γηα ημ 

πμημξ ακαιάμβακε κα θένεη ημ 

θάζε ακηηθείμεκμ. ηγά ζηγά, μαδεύαμε ηα ακηηθείμεκα ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο...Ιηα μμάδα 

παηδηώκ είπε ακαιάβεη κα θηηάλεη ημκ Π.Π., μπόηε ενγαδόηακ πάκς ζε αοηό.Γηα ηα 

ζημηπεία πμο δεκ ήηακ δοκαηό κα βνεζεί ακηηθείμεκμ, βνίζθαμε από ημκ Ε.Τ. θάπμηα 

θςημγναθία, ηεκ εθηοπώκαμε, ηεκ θόβαμε θαη ηεκ θμιιμύζαμε ζε πμκηνό πανηόκη, θαη ηε 

βάδαμε ζηεκ ακηίζημηπε ζέζε.Γπηζηναηεύηεθακ θίιμη γκςζημί θαη ζογγεκείξ γηα ηε ζοιιμγή 

όιςκ αοηώκ ηςκ ακηηθεημέκςκ. 

Γηαηί επηιέλαηε:  θεθηήθαμε όηη είκαη πνςηόηοπε, ζοκενγαηηθή θαη όηη απεοζύκεηαη 

ζε πμιιέξ ειηθίεξ. Πανάιιεια, ήηακ έκα μεγάιμ θεθάιαημ γκώζεξ γηα όιμοξ μαξ... 
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Δναζηενηόηεηα:  Ακηηδνάζεηξ με αθεηοιέκημ 

Tags: ακζναθαζβέζηημ, θαύζε αθεηοιεκίμο αθεηοιεκίδημ ημο ανγύνμο 

π.Ιμκάδα: Γεκηθό Θύθεημ μύδαξ     

Γθπαηδεοηηθμί: Κηθμιαθάθε  Γηνήκε, πάνηαιε Κίθε 

θμπόξ-ηόπμη: Κα δείλμομε ημκ ηνόπμ πμο από πέηνα (ακζναθηθό αζβέζηημ, μπμνμύμε 

κα πανάλμομε θαύζημμ οιηθό, αιιά θαη κα δμοκ μη μαζεηέξ ζηεκ πνάλε ακηηδνάζεηξ ημο 

βηβιίμο ημοξ. 

Γηαηί επηιέλαηε:  Γηαηί έπμομε παναγςγή αθεηοιεκίμο με ιηγόηενεξ μζμέξ θαη ειεγπόμεκε 

θαύζε ημο. 

Πενηγναθή:           

Θίγε ζεςνία 

Οη αζβεζηόιηζμη, πενηέπμοκ ακζναθηθό αζβέζηημ. 

ιμη μη αζβεζηόιηζμη όηακ ζενμαίκμκηαη ζε ορειή ζενμμθναζία, ημ ακζναθηθό αζβέζηημ 

δηαζπάηαη θαη πανάγεηαη μ αζβέζηεξ (CaO, μλείδημ ημο αζβεζηίμο): 

CaCO3 (s)             CaO(s)   +   CO2 (g)        

ηε ζοκέπεηα μ αζβέζηεξ ζενμαίκεηαη με άκζναθα θαη πανάγεηαη ακζναθαζβέζηημ. 

 

Γμείξ έπμομε ημ ακζναθαζβέζηημ θαη ημο πνμζζέημομε κενό. Έηζη πανάγεηαη αθεηοιέκημ. 

CaC2 + 2H2O  → C2H2 + Ca(OH)2 

Σμ αθεηοιέκημ πμο παίνκμομε με ηεκ παναπάκς μέζμδμ , ζοκήζςξ πενηέπεη ίπκε ημο 

οδνόζεημο (H2S ) θαη θςζθίκε ( ΡΕ3 ) ςξ πνμζμίλεηξ ηα μπμία δίκμοκ δοζάνεζηε μζμή ζημ 

παναγόμεκμ αθεηοιέκημ. 

Αοηέξ μη πνμζμίλεηξ απμμαθνύκμκηαη με ηεκ δημπέηεοζε ημο αθάζανημο αενίμο 

αθεηοιεκίμο μέζς μληκηζμέκμ δηάιομα ζεηηθμύ παιθμύ CuSO4 (γαιαδόπεηναξ). 

Ηαύζε αθεηοιεκίμο. 
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Σμ αθεηοιέκημ θαίγεηαη με μηα ηζπονά ελώζενμε ακηίδναζε με απμηέιεζμα ε θιόγα πμο 

δεμημονγείηαη κα έπεη ζενμμθναζία πενίπμο 3000 μC. 

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O 

Παιαημηένα, πνηκ ημκ ειεθηνηζµό, είπε πνεζηµμπμηεζεί γηα θςηηζµό ζηηξ ιάµπεξ 

αζεηοιίκεξ  ήμενα πνεζημμπμηείηαη ζακ αένημ μλογμκμθόιιεζεξ γηα θμπή θαη ζογθόιιεζε 

μεηάιιςκ. 

Ακηίδναζε με δηάιομα ηςδίμο.(Ακηίδναζε πνμζζήθεξ) 

Ιε δηαβίβαζε ημο αθεηοιεκίμο ζε δηάιομα ηςδίμο πναγμαημπμηείηαη ε ακηίδναζε: 

CH CH + 2 I2   CΕI2-CΕI2  

με απμηέιεζμα ημκ απμπνςμαηηζμό, μεηά από ιίγμ, ημο δηαιύμαημξ ηςδίμο.  

Ακηίδναζε με αμμςκηαθό δηάιομα AgNO3 

Ιε δηαβίβαζε ημο αθεηοιεκίμο ζε αμμςκηαθό δηάιομα AgNO3 παναηενμύμε ημ ζπεμαηηζμό 

οπμθίηνηκμο ηδήμαημξ. 

νγακα- Ακηηδναζηήνηα 

 Ηςκηθή θηάιε 

 Ηςκηθή θηάιε δηήζεζεξ 

 Γύθαμπημ ζςιεκάθη 

 Θαζηηπέκημ πώμα με 1 μπή 

 Θαζηηπέκημ πώμα με 2 μπέξ 

 2 δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ 

 Ιηα ζύνηγγα ηςκ 5 ή 10 ml 

 Έκα μεγάιμ μπαιόκη 

 Τδνμβμιέαξ γεμάημξ κενό 

 Πενίπμο 12g ακζναθαζβεζηίμο 

 Κενό 

 Ακηηδναζηήνημ Tollens 

 Δηάιομα ΚΕ3 (θανμαθείμο) 

 Δηάιομα NaOH 2M 

 Δηάιομα ηςδίμο (θανμαθείμο) 
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Γηα ημ δηάιομα AgNO3 δογίδμομε 0,5 g μοζίαξ θαη ημ δηαιύμομε ζε 25 ml κενό. Σμ 

απμζεθεύμομε ζε ζθμονόπνςμμ μπμοθαιάθη.  

Παίνκμομε μηθνή πμζόηεηα (4- 5 ml) ημο δηαιύμαημξ AgNO3, πνμζζέημομε ιίγεξ 

ζηαγόκεξ από ημ δηάιομα ΚαΟΕ. Πνμθύπηεη θαζηακόπνςμμ  ίδεμα. ηε ζοκέπεηα 

νίπκμομε ΚΕ3 μέπνη ημ δηάιομά μαξ κα γίκεη δηαογέξ  

Δηαδηθαζία 

οκδέμομε ηηξ θηάιεξ όπςξ θαίκεηαη ζηε θςημγναθία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε θηάιε 1 βάδμομε ημ CaC2. Πνμζζέημομε κενό, ημ αθεηοιέκημ δηένπεηαη μέζα από ηε 

θηάιε 2 πμο έπεη ημ δηάιομα CuSO4 θαη ζηε ζοκέπεηα βγαίκεη από ημ ζςιήκα, ημ μαδεύμμε 

ζε έκα μπαιόκη, πνμζανμόδμομε ηε ζύνηγγα θαη μεηά έπμομε ειεγπόμεκε νμή αθεηοιεκίμο. 

Σμ αθεηοιέκημ πμο βγαίκεη από ηε βειόκα μπμνμύμε κα ημ θάρμομε, ή κα ημ δημπεηεύζμομε 

ζε δμθημαζηηθό  ζςιήκα με δηάιομα ηςδίμο γηα κα δμύμε ημκ απμπνςμαηηζμό ή ζημ δηάιομα 

AgNO3 πμο παναζθεοάζαμε όπςξ πεηνγνάθεθε παναπάκς γηα κα δμύμε ημ ζπεμαηηζμό 

ημο ηδήμαημξ. 

Γηα κα γίκεη πημ θαηακμεηόξ μ ηνόπμξ ζοιιμγήξ ημο αθεηοιεκίμο ζημ μπαιόκη, μπμνείηε κα 

δείηε ημ παναθάης βίκηεμ ημο ζοκαδέιθμο από ημ ΓΗΦΓ Θεοθάδαξ 
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http://dide.lef.sch.gr/ekfe/ … 

Πνμζμπή! Ακ θάκεηε ηε ζοκδεζμμιμγία πμο θαίκεηαη ζημ βίκηεμ, ημ αθεηοιέκημ πμο 

βγαίκεη, μονίδεη έκημκα. Ιε ηεκ πιοκηνίδα ζεηηθμύ παιθμύ, μείςκμκηαη μη μζμέξ. ημ 

δηαδίθηομ βνήθα όηη ημ δηάιομα ζεηηθμύ παιθμύ μπμνεί κα μληκηζηεί με κηηνηθό μλύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπίζεξ, μπμνείηε κα νίλεηε απ’εοζείαξ ημ ακζναθαζβέζηημ ζημ δηάιομα ζεηηθμύ παιθμύ. 

ΠΡΟΟΥΕ!!! ΙΕΚ ΒΑΘΓΣΓ ΦΩΣΖΑ ΣΟ ΙΠΑΘΟΚΖ. ΙΟΚΟ ΣΟ ΑΓΡΖΟ ΠΟΤ 

ΒΓΑΖΚΓΖ ΑΠΟ ΣΕ ΒΓΘΟΚΑ. 

 

Βηβιημγναθία 

http://mccscience.yolasite.com/resources/EXP%205.2.pdf 

 

 

 

 

  

http://dide.lef.sch.gr/ekfe/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF/%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://mccscience.yolasite.com/resources/EXP%205.2.pdf
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Δναζηενηόηεηα:Υεμμηναμπάια 

Tags: Υεμμηναμπάια, Υεμηθή Ζζμννμπία, ογθέκηνςζε, Θενμμθναζία, Le Chatelier 

π.Ιμκάδα: ΓΓΘ Παιαηόπςναξ 

Γθπαηδεοηηθμί: Ιαναγθάθεξ Ιηπάιεξ 

θμπόξ-ηόπμη: Ιειέηε ανπήξ Le Chatelier : επίδναζε ζογθέκηνςζεξ &   ζενμμθναζίαξ ζηε 

Υεμηθή Ζζμννμπία . 

νγακα – Τιηθά: πςξ πενηγνάθμκηαη ζημ ζοκεμμέκμ ανπείμ pdf 

Πενηγναθή: πςξ πενηγνάθμκηαη ζημ ζοκεμμέκμ ανπείμ pdf 

Γηαηί επηιέλαηε:  Ε εκηοπςζηαθή μεηαβμιή ημο πνώμαημξ, επηηνέπεη ηεκ θαηακόεζε ημο 

θαηκμμέκμο ηεξ μεηαηόπηζεξ ηεξ Υεμηθήξ Ζζμννμπίαξ. Ε πνήζε ζςιήκςκ ηύπμο U μαξ 

επηηνέπεη ηε ζύγθνηζε με ηεκ ανπηθή θαηάζηαζε (πνώμα) πςνίξ κα απαηηείηαη ε πνήζε πμιιώκ 

δμθημαζηηθώκ ζςιήκςκ αιιά θαη ηεκ επακάιερε  ηεξ μεηαβμιήξ (μεηαηόπηζεξ) ηεξ Υ.Ζ. 
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Δναζηενηόηεηα:ηενεό Οονάκημ Σόλμ (ηενεά από δηπιή ακηηθαηάζηαζε) 

Tags:  πνώμαηα ηδεμάηςκ, μονάκημ ηόλμ, δηπιή ακηηθαηάζηαζε 

π.Ιμκάδα: ΓΓΘ Παιαηόπςναξ 

Γθπαηδεοηηθμί  Ιαναγθάθεξ Ιηπάιεξ 

θμπόξ-ηόπμη: Κα παναπζμύκ ηα πνώμαηα ημο μονάκημ ηόλμο ςξ ηδήμαηα  (δοζδηάιοηα 

ζηενεά) από δηπιέξ ακηηθαηαζηάζεηξ : 1) Ηόθθηκμ, 2) Πμνημθαιί, 3) Ηίηνηκμ, 

4) Πνάζηκμ, 5) Ιπιέ, 6) Ζώδεξ 

νγακα – Τιηθά:    

 1) 6 δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ 

 2) Ακηηδναζηήνηα, όπςξ πενηγνάθμκηαη ζημ ζοκεμμέκμ ανπείμ pdf. 

Πενηγναθή  

1) ημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα (1) πνμζζέημομε 2-3 mL από ημ πνώημ ακηηδναζηήνημ (πνςμηθό 

θάιημ).ηε ζοκέπεηα, πνμζζέημομε 2-3 ζηαγόκεξ από ημ δεύηενμ ακηηδναζηήνημ (Κηηνηθόξ 

άνγονμξ)  

2) οκεπίδμομε με ημκ ίδημ ηνόπμ με ημοξ οπόιμηπμοξ δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ (2 έςξ 6), 

όπςξ θαίκεηαη ζημ ζοκεμμέκμ ανπείμ pdf. 

 

Γηαηί επηιέλαηε: Γκηοπςζηαθά ηδήμαηα από δηπιή ακηηθαηάζηαζε.   
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Δναζηενηόηεηα:  οκδεζμμπαηπκίδηα 

Tags:  Πνμζμμμίςζε μηθηαθήξ εγθαηάζηαζεξ 

π.Ιμκάδα: ΓΓΘ Παιαηόπςναξ 

Γθπαηδεοηηθμί     Ηςηζόπμοιμξ Ζςάκκεξ 

θμπόξ-ηόπμη  Πνμζμμμίςζε ηεξ μηθηαθήξ εγθαηάζηαζεξ με θύθιςμα ζοκεπμύξ 

νεύμαημξ θαη πνεζημόηεηα ηςκ αζθαιεηώκ . 

νγακα - Τιηθά  Σνμθμδμηηθό, ιαμπηήνεξ, δηαθόπηεξ, θαιώδηα . 

Πενηγναθή Ηαηαζθεοή θοθιώμαημξ με ηνεηξ πανάιιεια ζοκδεδεμέκμοξ ιαμπηήνεξ 

θαη ηνεηξ δηαθόπηεξ, έκακ γηα θάζε ιαμπηήνα θαη έκα αμπενόμεηνμ γηα ηε μέηνεζε ημο 

νεύμαημξ ζημ θύθιςμα. Δηαδμπηθό θιείζημμ ηςκ δηαθμπηώκ, με ζπμιηαζμό ηεξ έκδεηλεξ 

ημο αμπενμμέηνμο θαη ηεξ θςημβμιίαξ ηςκ ιαμπηήνςκ. Γνήγμνε ζεςνεηηθή ελήγεζε θαη 

ζοζπεηηζμόξ με ηεκ μηθηαθή εγθαηάζηαζε (πανάιιειε ζοκδεζμμιμγία), ηεκ άκμδμ ημο 

ζοκμιηθμύ νεύμαημξ με ηεκ πνόζζεζε μηαξ αθόμα ζοζθεοήξ εκ ιεηημονγία, θαη με ηε 

πνεζημόηεηα ηςκ αζθαιεηώκ ζηεκ μηθηαθή εγθαηάζηαζε. 

Γηαηί επηιέλαηε  Έκα πμιύ απιό θύθιςμα πμο όμςξ μπμνεί κα δείλεη ζημοξ μαζεηέξ ημκ 

ηνόπμ με ημκ μπμίμ ιεηημονγμύκ ζε θαζεμενηκή βάζε μη ζοζθεοέξ, θαζώξ θαη ημ ηη 

ζομβαίκεη όηακ μιμέκα θαη πενηζζόηενεξ ζοζθεοέξ ζοκδέμκηαη ζημ θύθιςμα ηεξ μηθηαθήξ 

εγθαηάζηαζεξ. Έηζη, ακηηιαμβάκμκηαη με εύθμιμ ηνόπμ ηε ζεμαζία ηεξ ζεςνίαξ πμο 

δηδάζθμκηαη. 
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Δναζηενηόηεηα:  Επμζθαμπακεβάζμαηα 

Tags: Δηαθνόηεμα 

π.Ιμκάδα: ΓΓΘ Παιαηόπςναξ 

Γθπαηδεοηηθμί: Ηςηζόπμοιμξ Ζςάκκεξ 

θμπόξ-ηόπμη: Ιειέηε δηαθνμηήμαημξ 

νγακα – Τιηθά: Γεκκήηνηεξ ζοπκμηήηςκ, Παιμμγνάθμξ, Φμνεηόξ ει. οπμιμγηζηήξ 

Πενηγναθή: Πανμοζίαζε ζημκ παιμμγνάθμ ηςκ δύμ λεπςνηζηώκ ηαιακηςηηθώκ ζεμάηςκ, 

θαη ζηε ζοκέπεηα ηεξ ζύκζεζήξ ημοξ. Γνήγμνε ζεςνεηηθή ελήγεζε ημο θαηκμμέκμο. 

Ακηηζημίπηζε ηεξ αολμμείςζεξ ημο πιάημοξ με ηεκ αολμμείςζε ηεξ έκηαζεξ ζε επεηηθά 

ζήμαηα, θαη επίδεηλε μέζς έημημμο επεηηθμύ ανπείμο ζημκ ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή με 

δοκαηόηεηα αθαίνεζεξ ηεξ μίαξ ζοπκόηεηαξ γηα ζύγθνηζε. 

Γηαηί επηιέλαηε: Ακαδεηήζεθε μηα εκόηεηα μέζα ζηεκ ύιε ηεξ ηνίηεξ ιοθείμο πμο κα είκαη 

γνήγμνε ζπεηηθά ζηεκ πανμοζίαζε θαη κα δίκεη ζημοξ μαζεηέξ ηε δοκαηόηεηα κα 

ακηηιεθζμύκ όηη αοηά πμο δηδάζθμκηαη ζηε ζεςνία ηζπύμοκ θαη ζηεκ πνάλε.  

Γπίζεξ ήηακ μηα εοθαηνία κα ελμηθεηςζμύκ μη μαζεηέξ ηε πνήζε ημο παιμμγνάθμο. 
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Δναζηενηόηεηα:    Έκα πμηήνη κενό μηζό-μηζό. 

Tags: Ρεύμαηα μεηαθμνάξ, ζενμόηεηα, ποθκόηεηα, νεοζηά. 

π.Ιμκάδα: Θύθεημ Ζδηςηηθώκ Γθπαηδεοηενίςκ Θεμδςνόπμοιμο 

Γθπαηδεοηηθμί:  Φιμονήξ Ιεκάξ 

θμπόξ-ηόπμη: Ο ζθμπόξ ηεξ δναζηενηόηεηαξ είκαη κα ακαδεηπζεί μ ηνόπμξ με ημκ μπμίμ 

δηαδίδεηαη ε ζενμόηεηα ζηα νεοζηά. Ο ηνόπμξ αοηόξ είκαη ηα νεύμαηα μεηαθμνάξ νεοζημύ. 

Ε θίκεζε ηςκ νεομάηςκ μεηαθμνάξ βαζίδεηαη ζηεκ δηαθμνεηηθή ποθκόηεηα ηεκ μπμία έπεη 

έκα νεοζηό μεγάιεξ ζενμμθναζίαξ από έκα νεοζηό παμειόηενεξ ζενμμθναζίαξ. 

νγακα – Τιηθά:   Ονζμζηάηεξ, ηζημπίδα, πονίμαπμξ δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ, κενό, 

παγάθηα, γθαδάθη ή θαμηκέημ θαη μηθνέξ πέηνεξ. 

Πενηγναθή: ημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα ημπμζεημύμε παγάθηα θαη κενό. Γηα κα θναηημύκηαη 

ηα παγάθηα ζημ θάης μένμξ ημο ζςιήκα ημπμζεημύμε μία θαηάιιεια επηιεγμέκε πέηνα 

πμο πςνάεη κα μπεί ζημ δμπείμ αιιά δεκ αθήκεη μεγάιμ θεκό. ηε ζοκέπεηα με ημ θαμηκέημ 

ή ημ γθαδάθη ζενμαίκμομε ημ πάκς μένμξ ημο ζςιήκα. Σα νεύμαηα μεηαθμνάξ ημο κενμύ 

θναηάκε ημ ζενμό κενό ρειά ιμγς ηεξ μηθνήξ ποθκόηεηαξ πμο έπμοκ. Ομμίςξ ζημ 

θαηώηενμ μένμξ ημο ζςιήκα δηαηενείηαη ημ παγςμέκμ κενό με ηα παγάθηα πςνίξ κα 

ζενμαίκεηαη. Ιεηά από ιίγε ώνα θαηαθένκμομε κα έπμομε ζημ πάκς μένμξ ημο δμπείμο 

κενό πμο βνάδεη (100 C) θαη ζημ θάης μένμξ ημο ίδημο δμπείμο κενό παγςμέκμ (0 C). 

Ιπμνμύμε κα ημκίζμομε ημ θαηκόμεκμ όηη ημ κενό ζημ πάκς μένμξ δεκ ακαμεηγκύεηαη με 

αοηό ζημ θάης μένμξ ημπμζεηώκηαξ ζηγά-ζηγά μηθνή πμζόηεηα από δηάιομα 

οπενμαγθακηθμύ θαιίμο ζημ δμπείμ. Έηζη παναηενμύμε όηη ημ ζενμό δεζηό μώβ κενό μέκεη 

μόκμ ζημ πάκς μένμξ ημο δμπείμο. 

 

Γηαηί επηιέλαηε:  Γπεηδή είκαη ανθεηά πνςηόηοπε θαη εκηοπςζηαθή. 

 


