
Η καθοδηγούµενη διερεύνηση στο εργαστήριο 
χηµείας.

Επιµέλεια:Χαραλαµπάτου Ελένη



Για να διδάξουµε την ενότητα συνθέσαµε ένα 
σενάριο µέσα από το οποίο, µετά από την 
πειραµατική διαδικασία, οι µαθητές θα 
µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήµατα που 
τέθηκαν.

Εφαρµογή της καθοδηγούµενης διερεύνησης στην ενότητα 
«Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης»  Α΄ Λυκείου
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Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο µαθητής να µπορεί :

1. Να συµπεραίνει την (απλοποιηµένη) σειρά 
δραστικότητας. 

2. Να τοποθετεί ένα «άγνωστο» µέταλλο  σε µια 
δεδοµένη σειρά δραστικότητας. 

3. Να εφαρµόζει τη «νέα γνώση» σε άλλες αυθεντικές 
καταστάσεις της  καθηµερινής ζωής. 
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Εφαρµογή της καθοδηγούµενης  ανακαλυπτικής µεθόδου 
στην ενότητα «Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης»  Α΄ 

Λυκείου

Προαπαιτούµενες γνώσεις

Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης:
Ένα µέταλλο αντικαθιστά ένα άλλο µέταλλο από τις ενώσεις του ή το
υδρογόνο σύµφωνα µε το σχήµα Μ+Μ΄Α→Μ΄+ΜΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση το Μ να είναι δραστικότερο του Μ΄ ή του
υδρογόνου.
Τα άλατα αποτελούνται από ένα µέταλλο-ιόν και ένα αµέταλλο-ιόν ή
πολυατοµικό ιόν.
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Το ερώτηµα

Ο περιβαλλοντικός επιθεωρητής συλλέγει απόβλητα 
AgNO3 από ένα εργοστάσιο που επεξεργάζεται χαρτί 
καλοτυπίας (χαρτί για εµφάνιση φωτογραφιών). 
Μπορεί κάποιος να ανακτήσει καθαρό ασήµι (µεταλλικό 
άργυρο) από τα απόβλητα αυτά;
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Το ερώτηµα

Αν διαθέτουµε στο εργαστήριο ένα µέταλλο, π.χ.
ψευδάργυρο (Zn) ή χαλκό (Cu), µπορούµε να 
αποµονώσουµε καθαρό ασήµι (µεταλλικό άργυρο Ag) από  
τα απόβλητα αυτά;

Με άλλα λόγια πραγµατοποιείται η αντίδραση;
Cu(s) +2AgNO3(aq) →2Ag(s)+Cu(NO3)2
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ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαφάνεια ή µπλίστερ µε 12 ή 16  θέσεις

Μέταλλα: Zn (κοµµατάκια )
Cu (κοµµατάκια)

Διαλύµατα: CuSO4 5H2O 0,2M
AgNO3 0,2M
HCl  0,2M
Ba(ΝΟ3)2 0,2M
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Το πείραµα

Στη διαφάνεια ή το µπλίστερ καθορίζουµε τις θέσεις των 
αντιδραστηρίων .
Στις οριζόντιες σειρές τα υπό εξέταση µέταλλα και στις κάθετες 
στήλες τα διαλύµατα (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα).

Ba(NO3)2 AgNO3 CuSO4 HCl

Zn

Cu



Το πείραµα
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Το Πείραµα

Τοποθετούµε ένα κοµµατάκι από φύλλο ψευδαργύρου σε κάθε κουτάκι στη 
σειρά Α & ένα κοµµατάκι από φύλλο χαλκού στη σειρά Β.
Προσθέτουµε 3-4 σταγόνες διαλύµατος Ba(NO3)2 στα µέταλλα της 
στήλης1. 
Προσθέτουµε 3-4 σταγόνες διαλύµατος AgNO3 στα µέταλλα της στήλης2. 
Προσθέτουµε 3-4 σταγόνες διαλύµατος CuSO4 στα µέταλλα της στήλης 3.
Προσθέτουµε 3-4 σταγόνες διαλύµατος HCl στα µέταλλα της στήλης 4.
Παρατηρούµε και καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας. 



Το πείραµα
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Το Πείραµα

Πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις στα κουτάκια που έχουν «+»

Ba(NO3)2 AgNO3 CuSO4 HCl

Zn + + +

Cu +
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Φύλλο Εργασίας (1)

Ο Zn είναι πιο δραστικός από:
Ba o Ag o Cu o H o

Είναι πιο δραστικός από..….. γιατί……………….………..

Άρα Zn >…,…..,…… 

Ο Cu είναι πιο δραστικός από:
Ba o Ag o H o

Είναι πιο δραστικός από..….. γιατί…………..……………..

Άρα Cu >…..
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Φύλλο Εργασίας (2)

Με το HCl αντέδρασε:
Cu o Zn o

Άρα H+ είναι: Zn >…>…...

Παρατηρήσατε ότι ούτε ο Cu ούτε ο Zn αντέδρασαν µε το 
διάλυµα Ba(NO3)2.Τι συµπεραίνετε;
……………………………………………………………….

………………………………………………………………..
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Φύλλο Εργασίας (1)
Ο Zn είναι πιο δραστικός από:
Ba o Ag x Cu x H x
Είναι πιο δραστικός από Ag, Cu & H+ 

γιατί πραγµατοποιούνται οι αντιδράσεις.
Άρα Zn >Cu, H, Ag
Ο Cu είναι πιο δραστικός από:
Ba o Ag x H o
Είναι πιο δραστικός από τον Ag γιατί πραγµατοποιείται η 

αντίδραση Cu (s) +2AgNO3(aq) →2Ag (s)+Cu(NO3)2

Άρα Cu>Ag
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Φύλλο Εργασίας (2)

Με το HCl αντέδρασε:
Cu o Zn x

Άρα H+ είναι: Zn > H >Cu

Παρατηρήσατε ότι ούτε ο Cu ούτε ο Zn αντέδρασαν µε το 
διάλυµα Ba(NO3)2.Τι συµπεραίνετε;
Tο Ba είναι δραστικότερο απ’ όλα τα µέταλλα

Ba>Zn>H>Cu>Ag
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Φύλλο Αξιολόγησης

Σκεφτείτε όπως ένας χηµικός…

Έχεις ένα δακτυλίδι µε αργυρόλευκο χρώµα και δεν γνωρίζεις αν είναι από 
άργυρο(ασηµένιο)ή από ψευδάργυρο. Τι νοµίζεις θα έκανε ένας χηµικός 
για να διακρίνει ποιο είναι το υλικό του δακτυλιδιού;

• Με βάση τις παρατηρήσεις που καταγράψατε από το πείραµα, να γράψετε 
τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται.

• Όταν χρησιµοποιούµε σκεύη από αργίλιο για το µαγείρεµα των φαγητών 
µας δεν πρέπει να προσθέτουµε σε αυτά λεµόνι ή ξύδι. Σχολιάστε αν αυτή 
η δήλωση είναι ορθή ή όχι και δικαιολογείστε την. 

• Υποθέστε ότι σας ζητούν  να τοποθετήσετε το Mg στη σειρά 
δραστικότητας. Σχεδιάστε την πειραµατική διαδικασία που θα 
ακολουθήσετε µε τα αντιδραστήρια που σας έχουν δοθεί. 



Παραγωγή αερίων σε µικροκλίµακα

Η µικροκλίµακα προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν τα 
πειράµατα εύκολα  και ακίνδυνα, ενώ στη συνηθισµένη κλίµακα 
θα ήταν δύσκολο και επικίνδυνο να γίνουν, χωρίς τη 
χρησιµοποίηση απαγωγού. 

παραγωγή αερίου σε τρυβλίο 
petri

Παραγωγή αερίου σε σύριγγα
32

1

NaOCl
+
HCl

Τρυβλίο Petri

KBr

KINaCl



Σειρά Δραστικότητας Αµετάλλων

32

1

NaOCl
+
HCl

Το Cl2 είναι πιο δραστικό από το Br2
και το I2

KBr

KINaCl



Το πείραµα



Το πείραµα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


