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3ος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΦΕ-ΝΙΚΑΙΑΣ -2013 

 

«Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω» 
 

Σχολείο: ……………………………………………………………………… 
ΧΗΜΕΙΑ 

 
ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
Σε ένα εργαστήριο σβήστηκαν οι ετικέτες από τέσσερα σταγονομετρικά φιαλίδια, που 
περιείχαν αντίστοιχα: 
• καθαριστικό ειδών υγιεινής (διάλυμα HCl)   – όξινο διάλυμα 
• καθαριστικό αποχετεύσεων (διάλυμα NaOH)  – βασικό διάλυμα 
• διάλυμα σόδας πλυσίματος (διάλυμα Na2CO3)  – βασικό διάλυμα 
• διάλυμα μαγειρικού άλατος (διάλυμα NaCl)   – ουδέτερο διάλυμα 
Προκειμένου να αναγνωρίσουμε το περιεχόμενο των φιαλιδίων τα ονομάσαμε φιαλίδια Α, Β, 
Γ και ∆ και βρίσκονται στον πάγκο σας. 
 
∆ιαθέσιμα όργανα - αντιδραστήρια: 
• Σταγονομετρικά φιαλίδια Α, Β, Γ και ∆ όπου περιέχονται οι ουσίες που πρέπει να 
αναγνωρίσετε. Σημείωση: Στα φιαλίδια αναγράφεται και ένας αριθμός. Τον αριθμό αυτόν 
πρέπει να τον γράψετε στον παρακάτω πίνακα ώστε να είναι δυνατή η βαθμολόγηση του 
γραπτού σας. 
• Σταγονομετρικό φιαλίδιο με δείκτη κόκκινο λάχανο. Σημείωση: Για να διαπιστώσετε 
το χρώμα του δείκτη, στο χώρο του εργαστηρίου βρίσκονται δοκιμαστικοί σωλήνες στους 
οποίους έχουμε τοποθετήσει δείκτη κόκκινο λάχανο σε διαλύματα με διάφορες τιμές pH. 
• Σταγονομετρικό φιαλίδιο με ξίδι. 
• ∆ιαφάνεια χωρισμένη σε κελιά, όπου μπορείτε να αναμίξετε 3-4 σταγόνες από τις 
ουσίες που διαθέτετε ώστε να αναγνωρίσετε το περιεχόμενο των φιαλιδίων Α, Β, Γ και ∆. 
 

Περιγραφή διαδικασίας 
Περιγράψτε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να βρείτε ποια ουσία περιέχεται σε 
καθένα από τα φιαλίδια Α, Β, Γ και ∆: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Εκτέλεση – αποτελέσματα 
Εκτελέστε τη διαδικασία που σχεδιάσατε και απαντήστε ποια ουσία περιέχεται σε καθένα 
από τα φιαλίδια Α, Β, Γ και ∆. 

Αριθμός στα φιαλίδια Φιαλίδιο Ουσία που περιέχεται 

5 μονάδες 

20 μονάδες 
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ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
∆ιαθέτετε ένα κλειστό δοχείο, επάνω στο οποίο αναγράφεται ένας αριθμός και μέσα στο 
οποίο υπάρχει ένα μίγμα που αποτελείται από: 
• 10,0g άμμου      (η οποία δεν διαλύεται στο νερό) 
• άγνωστη ποσότητα μαγειρικού άλατος  (το οποίο διαλύεται στο νερό) 
Α] Βρείτε, με ακρίβεια 1ου δεκαδικού ψηφίου, τη μάζα του μαγειρικού άλατος που περιέχεται 
στο μίγμα.  
∆ιαθέσιμα όργανα - αντιδραστήρια 
• μίγμα άμμου – άλατος 
• άδειο πλαστικό ποτήρι 

• ζυγαριά 

Περιγραφή διαδικασίας 
Περιγράψτε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Εκτέλεση – αποτελέσματα 
Εκτελέστε τη διαδικασία και απαντήστε ποια είναι η μάζα του μαγειρικού άλατος. 
mάλατος = ..……..….   Αριθμός που αναγράφεται επάνω στο δοχείο: …..….. 
Β] Αφού απομακρύνετε την άμμο, να χρησιμοποιήσετε όλη την ποσότητα του μαγειρικού 
άλατος για να παρασκευάσετε υδατικό διάλυμα συνολικού όγκου 250mL. Υπολογίστε την 
%w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που παρασκευάσατε, γράψτε την σε μια αυτοκόλλητη 
ετικέτα και κολλήστε τη επάνω στο γυάλινο σκεύος που περιέχει το διάλυμα. 
∆ιαθέσιμα όργανα – αντιδραστήρια: 
• μίγμα άμμου - άλατος 
• πλαστικά ποτήρια 
• ράβδος ανάδευσης 
• υδροβολέας με νερό 
• χωνί 
• χαρτί διήθησης 

• ψαλίδι 
• ογκομετρική φιάλη των 250mL 
• σταγονόμετρο 
• ράβδος, δακτύλιος και βάση στήριξης 
• αυτοκόλλητη ετικέτα 

 
Υπολογισμός της %w/v περιεκτικότητας του διαλύματος 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αποτέλεσμα 
περιεκτικότητα = …..…….%w/v 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑Μη γράφετε κάτω από αυτή τη γραμμή ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 
Βαθμολογία 

Από το φύλλο εργασίας (+50max) 
Από το φύλλο Βαθμολογίας Επιτηρητή (+50max) 
ΣΥΝΟΛΟ  

10 μονάδες 

5 μονάδες 

10 μονάδες 
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Φύλλο Βαθμολογίας Επιτηρητή 
 

Όνομα Επιτηρητή ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Λανθασμένη χρήση οργάνων  
 

Σχολείο 

 
Θραύση 
οργάνων 

 
 
 

(-10) 

 
Ακαταστασία / 
Χύσιμο Υγρών

 
 
 

(-5) 

 
Επιμόλυνση / 

υπέρβαση στα κελιά 
της ζελατίνας 

 
 

(-5) 

Ζύγιση 
 
 
 
 

(-5) 

Διάλυση - 
ποτήρι ράβδος 

ανάδ/σης 
 
 

(-5) 

Τοποθέτηση 
και χρήση 
ηθμού 

 
 

(-10) 

Χρήση ογκομετρικής 
φιάλης / 

σταγονόμετρου 
 
 

(-10) 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Ο επιτηρητής / βαθμολογητής 
 

……………………..……… 


