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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   

Μείγματα, καθαρές ενώσεις, χημικές ενώσεις, χημικά στοιχεία 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  Χημεία Β΄ Γυμνασίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ……………….                        ΣΜΗΜΑ: ………… 

ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΟΜΑΔΑ: 

1. …………………………………………,   2………………………………………… 

3.……………………………………….…,  4.………………………………………… 

5. …………………………………………. 

1θ Δραςτθριότθτα-  Μείγματα vs κακαρζσ ουςίεσ - Σι ξζρουμε ωσ τϊρα; 

Πότε κεωροφμε πωσ ζχουμε μείγμα ουςιϊν και πότε ζχουμε κακαρζσ ουςίεσ; Αναφζρατε από 

ζνα παράδειγμα! 

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

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

……………… 

Αναφζρατε τισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των μειγμάτων ! 

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

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

……………… 

Είναι το νερό, δίχωσ διαλυμζνεσ ουςίεσ, κακαρι ουςία ι μίγμα; ……………………….  

2θ Δραςτθριότθτα- Παρακολοφκθςθ τθσ θλεκτρόλυςθσ του Νεροφ. 

Όταν γεμίηουμε τθ ςυςκευι. Γεμίηουν και οι 3 ςωλινεσ ςτο ίδιο φψοσ. Γιατί ςυμβαίνει αυτό; 

Ποιο φαινόμενο λαμβάνει χϊρα; 

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

…………………………………………………………… 
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Σι ςυμβαίνει όταν ανοίγουμε τθν θλεκτρικι γεννιτρια; 

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

…………………………………………………………… 

Σο επίπεδο του υγροφ ςτουσ τρεισ παράλλθλουσ ςωλινεσ τθσ ςυςκευισ διατθρείται το ίδιο; Γιατί 

ςυμβαίνει αυτό; 

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

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

……………… 

Ποιο αζριο φαντάηεςτε ότι παράγεται ςτθ ςτιλθ Α (και ζχει διπλάςιο όγκο) και ποιο αζριο 

παράγεται ςτθ ςτιλθ Β; Γιατί ; 

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

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

…………….. 

 

Γιατί θ διαδικαςία αυτι ονομάηεται θλεκτρόλυςθ; 

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

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

……………… 
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3θ Δραςτθριότθτα- υηιτθςθ/ υμπεράςματα ςτθν τάξθ!!!! 

Οι κακαρζσ ουςίεσ (ονομάηονται και μόρια) και διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: ςτα μόρια 

χθμικϊν ενϊςεων (που μποροφν με κάποιο τρόπο να διαςπαςτοφν) και ςτα μόρια χθμικϊν 

ςτοιχείων- που δεν μποροφν να διαςπαςτοφν με κάποιο τρόπο!  

Σο νερό ςε ποια από τισ δφο κατθγορίεσ, ανικει; …………………………………. 

Γιατί; ………………………………………………………………………………………… 

Πωσ λζγεται θ διαδικαςία διάςπαςθσ του;…………………………………………… 

Σο υδρογόνο και το οξυγόνο, ςε ποια κατθγορία φαντάηεςτε πωσ ανικουν; 

……………………………………………………………………………………………… 

Σα δφο αζρια παράγονται ςε διαφορετικοφσ όγκουσ. Σι μασ λζει αυτό για τθν αρχικι ζνωςθ; 

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

…………………………………………………………… 

Αν ξζρουμε, πωσ ςτθ Χθμεία, το Τδρογόνο ςυμβολίηεται με Η, και το Οξυγόνο με το Ο πωσ κα 

μποροφςαμε να ςυμβολίςουμε το νερό; 

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

……………………………………………………………… 

 

4θ Δραςτθριότθτα- Ηλεκτρόλυςθ του νεροφ- Σεχνολογικζσ Εφαρμογζσ 

Παρακολουκιςτε τα βίντεο. 

Σι είναι οι κυψζλεσ καυςίμου; Που κα μποροφςαμε να τισ χρθςιμοποιιςουμε; 

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

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

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

Γιατί φαντάηεςτε ότι είναι ςθμαντικι θ ανακάλυψθ νεροφ ςτον πλανιτθ Άρθ; 

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

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

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

…………………………………………………………………… 

5θ Δραςτθριότθτα-  Δουλειά ςτο ςπίτι!!! 
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1. Σα διαγράμματα VENN, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να δείξουν τισ ςχζςεισ- 

ςυςχετίςεισ, μεταξφ διαφορετικϊν κατθγοριϊν. Για παράδειγμα ςτο ακόλουκο 

διάγραμμα παρουςιάηονται διαφορετικζσ ομοταξίεσ του βαςιλείου των ηϊων.  Από το 

παρακάτω διάγραμμα διαπιςτϊνουμε:  

 τα κθλαςτικά δεν είναι ποτζ ερπετά 

 όλα τα μζλθ τθν οικογζνειασ των αιλουροειδϊν είναι κθλαςτικά 

 μερικά ερπετά και κθλαςτικά είναι φυτοφάγα, αλλά κανζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ των 

αιλουροειδϊν δεν είναι φυτοφάγο. 

 Σα φίδια είναι ερπετά, τα λιοντάρια και οι τίγρεισ είναι αιλουροειδι   

 

 

 

Ακολοφκωσ παρατίκεται ζνα διάγραμμα Venn, για τισ ουςίεσ. Να τοποκετιςετε τισ ακόλουκεσ 

ουςίεσ/ μίγματα ςτο ακόλουκο διάγραμμα Venn. (νερό, ςιρόπι (ηαχαρόνερο), ιλιο, αλάτι, 

οξυγόνο, υδρογόνο, κείο(κειάφι), ςόδα,  ηάχαρθ, φυςικόσ χυμόσ πορτοκαλιοφ,) αν γνωρίηουμε 

πωσ : 

 Σο κείο  και το ιλιο είναι κακαρζσ ουςίεσ, και δεν διαςπϊνται ςε απλοφςτερεσ.  

 H ηάχαρθ, θ ςόδα και το αλάτι είναι κακαρζσ ουςίεσ, αλλά  διαςπϊνται ςε απλοφςτερεσ. 

 

 

Βαςίλειο των Ζϊων 
 
 
                                                                                         Θθλαςτικά 
 
                       
                   Ερπετά                                                  Αιλουροειδι 
 
                                                                                                 λιοντάρια 
                        Φίδια                                                     τίγρεις 
 
 
 
                                                
                                                     Φυτοφάγα 



5 

 

 

ΟΤΙΕ 
 
 
                                                         ΜΟΡΙΑ                                               
 
                                        
                 Χθμικά ςτοιχεία                                             Χθμικζσ Ενϊςεισ 
 
                                                                                                 
                              ΑΣΟΜΑ                                           
 
 
 
                                                
                                                     ΜΕΙΓΜΑΣΑ 


