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ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
1. Παρασκευή κόκκινου λάχανου 

 
 
Σε ένα ποτήρι ζέσεως ή ένα κατσαρολάκι βράζουμε 3-4 φύλλα κόκκινου λάχανου. 

Διατηρούμε τη θέρμανση μέχρις ότου το νερό πάρει ένα βαθύ μπλε χρώμα. 
Διακόπτουμε τη θέρμανση, ψύχουμε το ζουμί και απομακρύνουμε τα φύλλα του λάχανου. 
Το ζουμί αποτελεί τον δείκτη και μπορεί να διατηρηθεί μέσα σε ένα πλαστικό φιαλίδιο 
στην κατάψυξη. 
 
 
 
 

 
2. Χρωματική κλίμακα του κόκκινου λάχανου – ταυτοποίηση άγνωστης ουσίας  

Σε δοκιμαστικούς σωλήνες (ή  πλαστικά ποτήρια διαφανή) προσθέτουμε 1mL από τα εξής: 
 • Οξύ καθαρισμού του εμπορίου. pH=0 

• Χυμός λεμονιού pH=1-2 
• Λευκό ξίδι pH=3 
• Σπράιτ pH=4-5 
• Νερό pH=7 
• Σαπουνόνερο pH=7-8 
• Διάλυμα μαγειρικής σόδας pH=8-9 
• Άζαξ pH=9-10 
• Τουμποφλό pH=14 

 

Προαιρετικά μετράμε με πεχαμετρικό χαρτί το pH κάθε διαλύματος και το αναγράφουμε επάνω 
στον δοκιμαστικό σωλήνα  (ή το ποτήρι). Κατόπιν προσθέτουμε 1mL δείκτη κόκκινο λάχανο. 
pH 0       1      2       3       4       5       6        7        8         9         10         12         13         14 
χρώμα Κόκκινο     ρόζ    ρόζ (ανοιχτό)     μωβ  μπλε               πράσινο                        κίτρινο 

Σε ομάδες μαθητών μοιράζουμε δοκιμαστικούς σωλήνες (ή πλαστικά ποτήρια) όπου έχουμε 
τοποθετήσει μια ποσότητα από κάποια από τις παραπάνω ουσίες (εκτός του οξέος καθαρισμού και του 
τουμποφλό) ως άγνωστη που θα κληθούν να ταυτοποιήσουν. Στο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουν οι 
μαθητές το δείκτη και συγκρίνουν το χρώμα του με την χρωματική κλίμακα που φτιάξαμε. 
 
3. Η αντίδραση των οξέων με τα ανθρακικά άλατα 

 
 Α. Σε ένα ποτήρι προσθέτουμε ένα μικρό κόκαλο και το καλύπτουμε με οξύ 

καθαρισμού. Αφήνουμε για 1-2 ημέρες και παρατηρούμε ότι το κόκαλο έχει 
μαλακώσει. 

Β. Σε ένα ποτήρι τοποθετούμε ένα αβγό και το καλύπτουμε με ξίδι. Μετά από 
1-2 ημέρες το κέλυφος του αβγού έχει μαλακώσει. 

Γ. Σε ένα μπουκάλι τοποθετούμε κατά το ¼ ξίδι και σε ένα μπαλόνι μια 
κουταλιά μαγειρικής σόδας. Προσαρμόζουμε στο στόμιο του μπουκαλιού το 
μπαλόνι χωρίς να χυθεί η σόδα στο ξίδι.  
Προσθέτουμε τη σόδα στο ξίδι και παρατηρούμε ότι το μπαλόνι αρχίζει να 

φουσκώνει. 
 
 
Προαιρετικά η αντίδραση γίνεται επάνω σε ζυγαριά. 
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4. Η αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα 

Σε ένα ποτήρι προσθέτουμε ένα κομμάτι ψευδάργυρο ή ρινίσματα Fe. Κατόπιν προσθέτουμε οξύ 
καθαρισμού και παρατηρούμε την έκλυση φυσαλίδων. 

 
5. Δραστικότητα σιδήρου Fe, χαλκού Cu, αργύρου Ag 

Σε ένα ποτήρι προσθέτουμε ένα σιδερένιο καρφί και κατόπιν το 
καλύπτουμε με διάλυμα CuSO4 1M. Μετά από δευτερόλεπτα θα δούμε ότι το 
καρφί καλύφθηκε από ένα λεπτό στρώμα μεταλλικού Cu. Σε ένα άλλο ποτήρι 
προσθέτουμε διάλυμα AgNO3 0,1M και βυθίζουμε το επιχαλκωμένο καρφί 
μέχρι τη μέση. Παρατηρούμε μετά από λίγα δευτερόλεπτα ότι το καρφί έχει 
επιμεταλλωθεί με Ag μέχρι το σημείο που βυθίστηκε στο διάλυμα του AgNO3. 

 
 

 
6. Αποχρωματισμός μπλε οινοπνεύματος 

Σε ένα ποτήρι προσθέτουμε κατά το ¼ μπλε οινόπνευμα και μια κουταλιά από ενεργό άνθρακα 
(υπάρχει σε pet shops). Μετά από λίγα λεπτά διηθούμε με η βοήθεια φίλτρου του καφέ και χωνιού, σε 
ένα άλλο ποτήρι. Παρατηρούμε ότι το οινόπνευμα στο διήθημα είναι αποχρωματισμένο καθώς ο 
ενεργός άνθρακας έχει κατακρατήσει τη χρωστική «μπλε του μεθυλενίου». 

 
7. Καταβύθιση AgCl 

Σε ένα ποτήρι προσθέτουμε νερό και διαλύουμε λίγο αλάτι ώστε να προκύψει διαυγές διάλυμα. 
Κατόπιν προσθέτουμε AgNO3 και παρατηρούμε το σχηματισμό του λευκού θολώματος από AgCl. 
 
8. Απανθράκωση ζάχαρης 

 
 
Σε δοκιμαστικό σωλήνα ή ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι που περιέχει ζάχαρη 
προσθέτουμε πυκνό H2SO4. Η ζάχαρη απανθρακώνεται. 
 
 
 

 
 
 

9. Ψυχρός βρασμός 
 
 
 
Γεμίζουμε μια σύριγγα με νερό το οποίο είχαμε θερμάνει χωρίς να βράσει 
(Δεν αφήνουμε αέρα μέσα στη σύριγγα). Με το δάχτυλό μας κλείνουμε τη 
σύριγγα και τραβάμε το έμβολο προς τα κάτω. Παρατηρούμε ότι μέσα στο 
έμβολο πραγματοποιείται βρασμός. 
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10. Η διατήρηση των ιδιοτήτων των συστατικών των μειγμάτων («Χάρτινη κατσαρόλα», 

«μαντήλι αναστενάρης») 
 
 Α. Με ένα κομμάτι χοντρό χαρτί 
φτιάχνουμε ένα ρηχό δοχείο. Το 
γεμίζουμε μέχρι τη μέση με νερό και 
αφού μουσκέψει, το βάζουμε επάνω σε 
γκαζάκι στη γυμνή φλόγα. Το νερό 
μέσα στο χαρτί θα βράσει αλλά το χαρτί 
δεν θα καεί. 
Β. Σε ένα πιατάκι βάζουμε μια 
χαρτοπετσέτα την οποία έχουμε βρέξει 

καλά με νερό. Προσθέτουμε επάνω στο χαρτί οινόπνευμα και κατόπιν ανάβουμε φωτιά. 
 
11. Χημικές αντιδράσεις 

Βάζουμε δύο ποτήρια που περιέχουν αντίστοιχα δ/μα KI 
και δ/μα Pb(NO3)2 (ή οξικού μόλυβδου). Προσθέτουμε το 
περιεχόμενο και των δύο ποτηριών στο ένα από τα ποτήρια 
και παρατηρούμε το σχηματισμό ιζήματος χωρίς τη 
μεταβολή τη συνολικής μάζας. 
 
 
 
 

Σε ένα μεγάλο ποτήρι ή ένα μπουκάλι προσθέτουμε στον πυθμένα στερεό Na2SO3 και ελάχιστο νερό 
(προσπαθούμε να μην διακρίνεται το περιεχόμενο από μακριά). Σε ένα άλλο ποτήρι προσθέτουμε 
αρκετή ποσότητα νερού και ελάχιστο KMnO4 ώστε να χρωματιστεί. Επίσης οξινίζουμε το δ/μα του 
KMnO4 με σταγόνες πυκνού H2SO4. Ρίχνοντας το περιεχόμενο του έγχρωμου δ/τος στο άλλο ποτήρι θα 
παρατηρήσουμε τον ακαριαίο αποχρωματισμό του. 

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 +5Na2SO4 +3H2O 
 
12. Παρασκευή και ανίχνευση οξυγόνου 

  
 
Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ή ένα ψηλό ποτήρι προσθέτουμε λίγο πυκνό H2O2 
(perhydrol). Κατόπιν προσθέτουμε μικρά κομματάκια πατάτας (καταλύτης). 
Παρατηρούμε ότι το Η2Ο2 αρχίζει να διασπάται και να εκλύεται αέριο O2. 
Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με καταλύτη MnO2 και παρατηρούμε εντονότερο 
αφρισμό. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε το Ο2 με μια μισοσβησμένη παρασχίδα. 
 
 
 

 
13. Aνίχνευση CO2 
Σε κορεσμένο ασβεστόνερο φυσάμε με ένα καλαμάκι. Παρατηρούμε τον σχηματισμό θολώματος από 
CaCO3, λόγω της αντίδρασης Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

 
14. Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων 

 
Κατασκευάζουμε ηλεκτρικό κύκλωμα που αποτελείται από μπαταρία των 
9V καλώδια, ένα λαμπάκι των 6V και ηλεκτρόδια γραφίτη. Βυθίζουμε τα 

m1 m2

m1 = m2

Pb(NO3)2 KI PbI2

m1 m2

m1 = m2

Pb(NO3)2 KI PbI2
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ηλεκτρόδια σε νερό της βρύσης και παρατηρούμε ότι δεν ανάβει το λαμπάκι. Κατόπιν βυθίζουμε τα 
ηλεκτρόδια σε νερό που έχουμε διαλύσει αρκετή ποσότητα αλατιού και παρατηρούμε ότι το λαμπάκι 
ανάβει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εναλλακτικά, προσθέτουμε σε υοειδή σωλήνα (ή πλαστικό σωλήνα O2 από φαρμακείο, ή πλαστικό 
σωλήνα σκούπας βυθού από pet shop)  διάλυμα KI όπου έχουμε προσθέσει και φαινολοφθαλεΐνη. Θα 
παρατηρήσουμε το σχηματισμό I2 (ή ακριβέστερα Ι3-) στην άνοδο και H2 στην κάθοδο. Παράλληλα η 
κάθοδος χρωματίζεται κόκκινη λόγω της παραγωγής OH-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


