
 

1η ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΕ ΑΟΗΕΟΕ 
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ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ 

ΙΓΠΜΡΟΖΩΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ 

 

 
ΒΖΜΘΜΓΖΑ ΓΓΚΖΗΕΟ 

ΝΑΖΔΓΖΑΟ Β’ ΘΡΗΓΖΜΡ 

Γπιμέλεια: Βολακάκης Γιάμμης, Βιολόγος 

1) ΟΗΜΝΜΟ – ΟΠΜΜΖ 

Σθμπόξ ηςκ ζογθεθνημέκςκ πεηναμάηςκ είκαη κα ακηπκεύζμομε ηεκ πανμοζία πνςηεσκώκ ζε 

δηάθμνα πνμσόκηα, κα παναηενήζμομε ηε δνάζε ηεξ ηδηαίηενεξ θαηεγμνίαξ πνςηεσκώκ, ηςκ 

εκδύμςκ, ζε δςηθά θαη θοηηθά θύηηανα θαη ηέιμξ κα δηαπηζηώζμομε πώξ αοηή επενεάδεηαη από 

αθναίεξ ηημέξ νΗ.  

 

2) ΘΓΩΞΕΠΖΗΜ ΡΝΜΒΑΘΞΜ 

Α. ΑΚΖΚΓΡΟΕ ΝΞΩΠΓΖΚΩΚ 

Η ύπανλε πνςηεσκώκ ζε βημιμγηθά οιηθά μπμνεί κα πνμζδημνηζηεί με δηάθμνμοξ ηνόπμοξ. 

Χαναθηενηζηηθή ακηίδναζε ηςκ πνςηεσκώκ απμηειεί ε ακηίδναζε δημονίαξ. Οη πνςηεΐκεξ 

ακηηδνμύκ με ηόκηα παιθμύ (Cu2+) ζε αιθαιηθό πενηβάιιμκ δίκμκηαξ  παναθηενηζηηθό ηώδεξ 

(μεκελεδί) πνώμα, ημ μπμίμ μθείιεηαη ζηεκ ακηίδναζε ημο πεπηηδηθμύ δεζμμύ με ηα ηόκηα 

παιθμύ. Τμ όκμμα ηεξ ακηίδναζεξ μθείιεηαη ζημ όηη ε απιμύζηενε έκςζε πμο ακηηδνά με αοηόκ 

ημκ ηνόπμ είκαη ε δημονία. Γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ ακηίδναζεξ απαηημύκηαη ημοιάπηζημκ 

δύμ  πεπηηδηθμί δεζμμί. Γπμμέκςξ, ζεηηθή ακηίδναζε δημονίαξ δίκμοκ θαη ηα πεπηίδηα πμο 

απμηειμύκηαη από ηνία αμηκμλέα θαη πάκς.  

 
 

Β. ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΙΓΠΜΡΟΖΩΟΕ ΝΞΩΠΓΖΚΩΚ (ΓΚΔΡΙΩΚ) 

Τα έκδομα είκαη πνςηεΐκεξ μη μπμίεξ δηεοθμιύκμοκ (επηηαπύκμοκ) ηηξ ακηηδνάζεηξ ζηα θύηηανα 

(θαηαιύηεξ).  

Έκα έκδομμ ηςκ θοηηάνςκ είκαη ε θαηαιάζε. Τμ έκδομμ αοηό μεηαλύ άιιςκ θαηαιύεη 

(δηεοθμιύκεη, επηηαπύκεη) ηεκ ακηίδναζε Η2Ο2  Η2Ο + ½ Ο2      

(οπενμλείδημ ημο οδνμγόκμο  κενό θαη μλογόκμ (αένημ)) 

Θεηηθή αληίδξαζε δηνπξίαο (αξηζηεξά) ζε 

ζρέζε κε κάξηπξα (δεμηά) πνπ δε δίλεη 

ζεηηθή αληίδξαζε.  



Η έθιοζε θοζαιίδςκ δειώκεη ηε δνάζε ημο εκδύμμο θαηαιάζε.  

Ωξ πνςηεΐκεξ, ηα έκδομα οθίζηακηαη μεημοζίςζε οπό ηεκ επίδναζε αθναίςκ ηημώκ νΗ ή 

ορειώκ ζενμμθναζηώκ. Η θαηαζηνμθή ηεξ ηνηημηαγμύξ δμμήξ ηςκ εκδύμςκ έπεη ζακ 

απμηέιεζμα ηεκ ακαζημιή ηεξ ιεηημονγίαξ ημοξ.  

 

3) ΡΘΖΗΑ ΗΑΖ ΜΞΓΑΚΑ ΝΜΡ ΞΓΖΑΔΜΙΑΟΠΓ   

Α. ΓΖΑ ΠΕΚ ΑΚΖΚΓΡΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ 
 Δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο  

 Δηάιπκα ΝαΟΗ 

 Νεξό 

 Δηάιπκα CuSO4 

 Αζπξάδη αβγνύ 

 Γάια 

 Χπκόο   

 

Β. ΓΖΑ ΠΕ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΙΓΠΜΡΟΖΩΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ 
 Δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο  

 Δηάιπκα HCl 

 Δηάιπκα Η2Ο2 (νμπδελέ) 

 Κνκκάηηα θξέζθνπ ζπθσηηνύ 

 Τεκάρηα παηάηαο 

 Τεκάρηα πηπεξηάο 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) ΝΓΖΞΑΙΑΠΖΗΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ 

 

Α. ΑΚΖΚΓΡΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ 
 

1. Απνκνλώζηε ην αζπξάδη από έλα αβγό. Μεηαθέξεηε κηα πνζόηεηα από ην αζπξάδη ζε έλα πνηήξη 

δέζεσο θαη πξνζζέζηε πεληαπιάζηα πνζόηεηα λεξνύ πεξίπνπ. Αλαδεύζηε πξνζέρνληαο λα κελ 

πξνθαιέζεηε αθξηζκό.  

2. Αξηζκήζηε ηέζζεξηο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο 1-4. 

3.  Σην δνθηκαζηηθό ζσιήλα 1 βάιηε κηθξή πνζόηεηα δηαιύκαηνο από αζπξαδη αβγνύ, ζην 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα 2 κηθξή πνζόηεηα γάιαθηνο, ζην ζσιήλα 3 ιίγν ρπκό θαη ζην ζσιήλα 4 

λεξό (κάξηπξαο).  

 

 
4. Πξνζζέζηε ζε θάζε ζσιήλα 2-3 

mL δηαιύκαηνο ΝαΟΗ 

 
 

5. 5. Πξνζζέζηε δηάιπκα CuSO4. 

 

 
6. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θαη ζπκπιεξώζηε ην θύιιν εξγαζίαο. 

  



Β. ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΙΓΠΜΡΟΖΩΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ (ΓΚΔΡΙΩΚ) 
1. Αξηζκήζηε πέληε δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο 1-5 

2. Σηνπο ηξεηο πξώηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ηνπνζεηείζηε: κηθξά ηεκάρηα από ζπθώηη, θνκκάηηα 

παηάηαο, πηπεξηάο. 

3. Σηνπο παξαπάλσ ζσιήλεο πξνζζέζηε δηάιπκα Η2Ο2.  

 
4. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζην θύιιν εξγαζίαο. 

5.Σηνπο δύν επόκελνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ηνπνζεηείζηε κηθξά ηεκάρηα από ζπθώηη θαη θνκκάηηα 

παηάηαο. 

6.Σηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε δηάιπκα HCl. 

 
7. Πξνζζέζηε δηάιπκα  Η2Ο2. 

8. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζην θύιιν εξγαζίαο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5) ΦΡΘΘΜ ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ 

Α. ΑΚΖΚΓΡΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ 

Πμήμα:……………………………………… 

Εμερομημία:……………………………… 

Μμοματεπώμσμο μαθητώμ ομάδας 1)………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………… 3)……………………………………………………………. 

4)……………………………………………………… 5)………………………………………………………….. 

1. Σομπιενώζηε ημκ παναθάης πίκαθα με ηηξ παναηενήζεηξ ζαξ 
Δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ 1 2 3 4 

Πνμσόκ Δηάιομα από 

αζπνάδη 

γάια πομόξ Νενό 

Χνώμα δηαιύμαημξ 

(ανπηθό) 

    

Χνώμα δηαιύμαημξ 

(ηειηθό) 

    

Ακηίδναζε δημονίαξ 

(ζεηηθό ή ανκεηηθό) 

    

 

2. Τη ζομπεναίκεηε ζπεηηθά με ηεκ ύπανλε ή όπη πνςηεσκώκ ζημοξ 4 δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ; 

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

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

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

3. Γηαηί πηζηεύεηε όηη πνεζημμπμημύμε κενό (ζςιήκαξ 4) γηα ημ ζογθεθνημέκμ πείναμα; 

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

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

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

4. Θα μπμνμύζαμε κα πνμζζέζμομε ακηί ημο ΝαΟΗ δηάιομα ΚOH; 

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

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

5.. Τη απμηειέζμαηα ζα παίνκαμε ακ ακηί γηα αζπνάδη αβγμύ είπαμε δηάιομα εκόξ αμηκμλέςξ; 

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

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

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

 

 

 

 



Β. ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΙΓΠΜΡΟΖΩΟΕ ΝΞΩΠΓΪΚΩΚ (ΓΚΔΡΙΩΚ) 

1. Σομπιενώζηε ημκ παναθάης πίκαθα με ηηξ παναηενήζεηξ ζαξ 
Δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ 1 2 3 4 5 

Πνμσόκ Σοθώηη Παηάηα Πηπενηά Σοθώηη + HCl Παηάηα+ HCl 

Έθιοζε θοζαιίδςκ 

(ζεμεηώζηε ΚΑΖ ή ΜΖ) 

     

2. Πμύ μθείιεηαη ε έθιοζε θοζαιίδςκ; 

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

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

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

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

3. Σε πμημ δμθημαζηηθό ζςιήκα είπαμε εκημκόηενε έθιοζε; Γηα πμημ ιόγμ κμμίδεηε;  

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

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

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

4. Η ύπανλε ημο εκδύμμο θαηαιάζε πενημνίδεηαη μόκμ ζε δςηθά θύηηανα; Αηηημιμγείζηε. 

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

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

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

5.. Πώξ ελεγείηε ηα απμηειέζμαηα ζημοξ ζςιήκεξ 4 θαη 5;  

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

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

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

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

6. Τη ζα ζοκέβαηκε ακ βνάδαμε ημ ζοθώηη θαη ύζηενα πνμζζέηαμε μλοδεκέ; 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



6) ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ – ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ 

-Τα παναπάκς πεηνάμαηα απμηειμύκ ζοκδοαζμό ηςκ οπμπνεςηηθώκ ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ 

«ακίπκεοζε πνςηεσκώκ θαη «δνάζε εκδύμςκ». Πνμηείκεηαη κα πναγμαημπμηεζμύκ μεηά ηεκ 

μιμθιήνςζε ηεξ εκόηεηαξ «πνςηεΐκεξ» ημο πνώημο θεθαιαίμο. Θα μπμνμύζε επίζεξ κα 

δηδαπηεί μαδί θαη ε εκόηεηα «έκδομα» ημο ηνίημο θεθαιαίμο μηα θαη απμηειμύκ ακαπόζπαζηε 

εκόηεηα.  

- Πνμζμπή ζημ πνώμα ηςκ ακηηδνάζεςκ ζημ Α πείναμα. Τμ ιεοθό πνώμα ημο γάιαθημξ ζα 

δώζεη πημ ακμηπηό ηώδεξ πνώμα ζε ζπέζε με ημ «ηοπηθό πνώμα» πμο ζα παναηενεζεί ζημ 

αζπνάδη ημο αβγμύ. Γπίζεξ, ζημ πομό (θηηνηκςπό πνώμα) ζα παναηενήζμομε πνάζηκε 

απόπνςζε ςξ απμηέιεζμα ημο ζοκδοαζμμύ με ημ μπιε ημο ζεηηθμύ παιθμύ. Η ακηίδναζε πνέπεη 

κα παναθηενηζηεί ανκεηηθή.  

- Ακηί γηα δηάιομα lugol μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε βάμμα ηςδίμο. 

7) ΓΚΑΘΘΑΗΠΖΗΑ ΗΑΚΜΡΙΓ 

-Η ενγαζηενηαθή άζθεζε μπμνεί κα πςνηζηεί ζηα δύμ. Σηεκ πενίπηςζε αοηή θαιό είκαη κα γίκεη 

ε ακίπκεοζε πνςηεσκώκ μαδί με ακίπκεοζε αμύιμο (είκαη πμιύ απιή δηαδηθαζία με δηάιομα lugol, 

βιέπε ενγαζηενηαθό μδεγό ζει. 51)  

-Ακ δεκ οπάνπεη δοκαηόηεηα γηα κα γίκεη μεηςπηθά ημ ενγαζηήνημ ζε μμάδεξ, μπμνεί κα γίκεη θαη 

ςξ πείναμα επίδεηλεξ. Τα θύιια ενγαζίαξ μπμνμύκ θαη έηζη κα αλημπηεζμύκ. 

- Γηα μηθμκμμία πνόκμο μπμνμύμε κα παναιείρμομε ηεκ πεηναμαηηθή δηαδηθαζία μεηώκμκηαξ ηα 

απαηημύμεκα οιηθά: γάια θαη πομό γηα ημ πείναμα Α θαη παηάηα ή πηπενηά γηα ημ πείναμα Β. 

Πάκηςξ ζημ πείναμα Β θαιό είκαη κα οπάνπεη θαη δςηθό θαη θοηηθό οιηθό γηα κα θαηαζηεί ζαθέξ 

όηη ε ύπανλε εκδύμςκ αθμνά ηόζμ θοηηθμύξ όζμ θαη δςηθμύξ μνγακηζμμύξ.   

 


