
H XHMEIA EINAI ΙΑΓΖΗΕ… 

 
 

Ναροσσίαση Νειραμάτων 

από τοσς μαθητές  

τοσ τμήματος Α1 

 τοσ ΘΡΗΓΖΜΡ ΒΑΙΜΡ 



Νείραμα 1ο  
ΜΙΖΘΖΑ ΙΓ ΕΘΖΜ (He) 

Πανμοζίαζε: 

Μανία Καιιηβνεηάθε 

     Γθπκέμκηαξ ήιημ, επεηδή έπεη μηθνόηενμ μμνηαθό 
βάνμξ από ημκ αένα, αολάκεηαη ε ηαπύηεηα ημο 
ήπμο.  

    Αολάκεηαη έηζη θαη ε ζοπκόηεηα ημο ήπμο πμο 
πανάγεηαη από ηηξ θωκεηηθέξ μαξ πμνδέξ πμο 
ηαιακηώκμκηαη. 



Νείραμα 2ο  
ΠΜ ΑΜΞΑΠΜ ΙΕΚΡΙΑ  

Πανμοζίαζε: 

Γηακκανάθεξ Θμδωνήξ 

 Ε θαηκμιμθζαιεΐκε  είκαη έκαξ δείθηεξ πμο 
αιιάδεη πνώμα ακάιμγα με ημ PH ημο δ/ημξ. 

 Πανμοζία αμμωκίαξ, πμο είκαη βάζε, 
πνωμαηίδεηαη θμύληα. 



Νείραμα 3ο  
ΡΝΜΒΞΡΖΑ ΦΘΜΓΑ 

Πανμοζίαζε: 

Ειημπμύιμο Νηθμιέηα 
 ημ πμηήνη 

εγθιωβίδεη αένα 
πμο πενηέπεη 
μλογόκμ.  

 ημ θενί παναμέκεη 
ακαμμέκμ γηα όζμ 
πνόκμ οπάνπεη 
μλογόκμ ζημ πμηήνη. 

 

 



Νείραμα 4μ  
DEPON ΝΡΞΑΡΘΜΟ 

 
Πανμοζίαζε:  Σήθεξ Βαϊιάθεξ  
 
 
 Τμ Depon , πενηέπεη όληκμ ακζναθηθό κάηνημ (ΝaHCO3). 
 
 Με ηεκ πνμζζήθε  κενμύ γίκμκηαη μη ακηηδνάζεηξ: 
      ΝaHCO3 → Na+  + HCO3

-  
      HCO3

-  + H3O+    ↔      H2CO3 + H2O  
      Ε2CO3   ↔   CO2(g) ↑  +  H2O    
 
 Τμ αένημ CO2 πμο πανάγεηαη, αολάκεη ηεκ πίεζε μέζα 

ζημ θιεηζηό ζωιεκάνημ θαη ημ πώμα εθηηκάζζεηαη. 



Νείραμα 5ο  

ΠΜ ΚΓΞΜ ΓΖΚΓΠΑΖ ΗΞΑΟΖ 

Πανμοζίαζε: 

Αθνμδίηε Δακκή 

 Οη δείθηεξ αιιάδμοκ πνώμα ακάιμγα ημ PH ημο 
δ/ημξ πμο βνίζθμκηαη.  

 Ε θαηκμιμθζαιεΐκε ζε βαζηθό πενηβάιιμκ έπεη 
πνώμα θμύληα, εκώ ζε όληκμ πενηβάιιμκ είκαη 
άπνωμε. 

 

 

 



 Νείραμα 6μ  
Ε ΜΔΜΚΠΜΗΞΓΙΑ ΠΜΡ ΓΘΓΦΑΚΠΑ 

Πανμοζίαζε: 
Ανγονώ Βμηδάθε 
Σηαονμύια Καπνηδάθε 

 Τμ Ε2Ο2 δηαζπάηαη ζύμθωκα με 
ηεκ  ελώζενμε ακηίδναζε:     

 

 2Ε2Μ2(aq)→2H2O(g) + O2(g)  
 

  Πανμοζία  θαηαιύηε (ζημ 
πνμδύμη), ε παναπάκω ακηίδναζε 
είκαη πμιύ γνήγμνε. 

 Με ημ απμννοπακηηθό, μη 
παναγόμεκμη οδναημμί, θαη 
θονίωξ ημ μλογόκμ, δεμημονγμύκ 
έκημκμ αθνηζμό.  



Νείραμα 7ο 

Ε ΝΑΞΑΙΜΞΦΩΟΕ ΠΜΡ ΗΜΡΠΖΜΡ 

     Πανμοζίαζε: 

   Ακκηηζάθεξ Μακόιεξ 

    

 Ο αημόξ  βγαίκμκηαξ, δηώπκεη μεγάιμ μένμξ από   
ημκ αένα πμο ήηακ ζημ θμοηί.  

 Όηακ μη αημμί  θνοώζμοκ, ε πίεζε ζημ εζωηενηθό 
ημο θμοηημύ ειαηηώκεηαη.  

 Ε ελωηενηθή αημμζθαηνηθή πίεζε, παναμμνθώκεη 
ηα ημηπώμαηα ημο θμοηημύ. 

 



Πείναμα 8μ  
Ε ΙΝΘΓ ΦΖΑΘΕ 

Πανμοζίαζε: 

Σήθεξ Βαϊιάθεξ 

 Τμ θοακό ημο 
μεζοιεκίμο είκαη έκαξ 
δείθηεξ μλεηδμακαγωγήξ.  

 Ε μλεηδωμέκε μμνθή ημο 
έπεη πνώμα μπιε, εκώ 
όηακ ακαπζεί είκαη 
άπνωμμξ. 

 Ακαθαηεύμκηαξ ηε 
θηάιε, δημπεηεύεηαη Ο2  
πμο μλεηδώκεη ημ δείθηε 
θαη  έηζη γίκεηαη μπιε.  



Πείναμα  9μ  
ΓΚΑΟ ΓΚΠΡΝΩΟΖΑΗΜΟ ΑΝΜΞΩΙΑΠΖΟΙΜΟ 

 Πναγμαημπμηείηαη ε  μλεηδμακαγωγηθή ακηίδναζε: 
KMnO4  + 5Na2SO3  + 3H2SO4 --> 2MnSO4 + K2SO4  + 5Na2SO4 + 3H2O. 

 Τα οπενμαγγακηθά ηόκηα MnO4- (έκημκμ ηώδεξ πνώμα), 
ακάγμκηαη πνμξ ηόκηα ημο μαγγακίμο Μn+2( άπνωμα) .  

    Έηζη, παναηενείηαη απμπνωμαηηζμόξ ημο δηαιύμαημξ. 

Πανμοζίαζε:   
Δήμεηνα Ανθμιάθε 



Νείραμα 10ο  
ΠΜ ΚΓΞΜ ΓΖΚΓΠΑΖ ΝΜΞΠΜΗΑΘΑΔΑ 

Πανμοζίαζε: 

Γαογηωηάθεξ  Κώζηαξ 

 

  

Γίνεται η αντίδραςη: 

 

2KI  + Pb(NO3)2 → 2ΚNO3+ 

PbI2  

 

 Ο ιωδιοφχοσ μόλυβδοσ που παράγεται, 
είναι κίτρινο ίζημα.  



Νείραμα 11ο  
ΝΑΞΑΓΩΓΕ ΗΑΖ ΑΚΑΦΘΓΛΕ ΡΔΞΜΓΜΚΜΡ 

Πανμοζίαζε: 

Δεμήηνεξ Βμονάθεξ 

Μανόλησ Αννιτςάκησ 

 

 Ο ψευδάργυροσ αντιδρά με το υδροχλϊριο 
ςφμφωνα με την αντίδραςη: 

    Al + 3HCl →AlCl3 + 3/2H2 

To αένημ οδνμγόκμ πμο πανάγεηαη θαίγεηαη, 
ακηηδνώκηαξ βίαηα με ημ μλογόκμ. 
 



Νείραμα 12ο  

ΙΖΑ ΘΑΙΝΓΞΕ ΗΑΡΟΕ 

Πανμοζίαζε: 

Μανία Αηζαιάθε 

Τδέμμα Γμοίηθηικη 

  Τμ πιωνηθό θάιημ όηακ ζενμαίκεηαη δηαζπάηαη 
ειεοζενώκμκηαξ μλογόκμ ζύμθωκα με ηεκ 
ακηίδναζε:  

               2KClO3  →  2 KCl  +  3O2  
 To μλογόκμ πνμθαιεί έκημκε θαύζε ημο λύιμο. 

 



Πείναμα 13μ  

 ΠΜ ΙΑΡΞΜ ΠΔΖΚΖ 

 

Πανμοζίαζε:  

Βαζηιάθεξ Νίθμξ  

 

 Τμ ποθκό H2SO4, είκαη ηζπονό αθοδαηηθό.  

 Ε μαύνε ζηήιε  είκαη άκζναθαξ ζε πμνώδε 
μμνθή ιόγω ηωκ αενίωκ πμο ζπεμαηίδμκηαη 
θαηά ηεκ ακηίδναζε:  

              C12H22O11(s)  → 12 C(s) + 11 H2O(g) 



Νείραμα 14ο  
ΗΑΡΟΕ   ΡΔΑΠΑΚΘΞΑΗΑ  ΙΓ  ΗClO3  

 

Πανμοζίαζε: 

Αιέλακδνμξ Καπνηδάθεξ 

 

Τμ π.H2SO4, είκαη ηζπονό αθοδαηηθό θαη αθαηνεί από ηε δάπανε  κενό.  
            C12H22O11(s)      →   12 C(s)    +  11 H2O(g) 
 
Ε παναπάκω ακηίδναζε είκαη ηζπονά ελώζενμε, θαη  δηαζπά ημ KClO3 

            KClO3    →   KCl   +   3/2O2 
 
To O2 πμο πανάγεηαη, θαίεη ημκ C πμο πανάγεηαη από ηεκ αθοδάηωζε.  
 Έηζη, πανάγεηαη θιόγα θαη μεγάια πμζά ζενμόηεηαξ. 



Γσταριστούμε για την προσοτή σας! 
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