
 

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Διαχείριςη εξεταςτζασ ύλησ και ενδεικτικόσ  προγραμματιςμόσ 

Σφνολο ελάχιςτων προβλεπόμενων διδακτικϊν ωρϊν: ςαράντα τζςςερισ (44) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βαςικζσ ζννοιεσ 

Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν επίτευξθ των παρακάτω μακθςιακϊν αποτελεςμάτων:  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να ςυνδζουν τθ Χθμεία με τισ άλλεσ 

Επιςτιμεσ, τθν Τεχνολογία, τθν Κοινωνία και το Περιβάλλον.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να αναγνωρίηουν τθ Χθμεία ωσ τθν 

επιςτιμθ που μελετά τα φυςικά υλικά με ςκοπό, είτε να αναπτφξει 

τεχνθτά/ςυνκετικά, είτε να τα αξιοποιιςει για τθν παραγωγι ενζργειασ μζςω 

χθμικϊν αντιδράςεων.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να εμπλουτίςουν και να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ 

από τθ Χθμεία Γυμναςίου, ϊςτε να μποροφν να: 

 περιγράφουν επιγραμματικά τισ κεωρίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ ςθμερινι 

γνϊςθ μασ για τθ ςυγκρότθςθ του ατόμου 

 περιγράφουν τα ςτοιχειϊδθ ςωματίδια που ςυγκροτοφν το άτομο 

(πρωτόνια, νετρόνια, θλεκτρόνια)  

 διατυπϊνουν τουσ οριςμοφσ του ατομικοφ και του μαηικοφ αρικμοφ, κακϊσ 

και των ιςοτόπων 

 εξθγοφν τθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ ιόντων από άτομα  

 διακρίνουν τα μονοατομικά από τα διατομικά και τα πολυατομικά ςτοιχεία 

 διακρίνουν τα υδατικά διαλφματα ςε μοριακά και ιοντικά και να μποροφν 

να προςδιορίηουν τθ χθμικι τουσ ςφςταςθ, κάνοντασ απλοφσ υπολογιςμοφσ 

με τισ εκφράςεισ περιεκτικότθτασ  

 ορίηουν τθ διαλυτότθτα και τα κορεςμζνα διαλφματα 

 να ςυμπεραίνουν για τθ διαλυτότθτα ουςιϊν ςε ςυγκεκριμζνο διαλφτθ, 

κρίνοντασ από  τουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

 

Ενότητεσ που θα διδαχθοφν (8 διδακτικζσ ώρεσ) 

1.1 Με τι αςχολείται θ Χθμεία. Ποια θ ςθμαςία τθσ Χθμείασ ςτθ ηωι μασ. 

1.3 Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι ατόμου- Ατομικόσ αρικμόσ – Μαηικόσ αρικμόσ – 

Ιςότοπα 

1.5 Ταξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα- Περιεκτικότθτα διαλυμάτων – Διαλυτότθτα 

Συμπεριλαμβάνεται μόνο η υποενότητα «Διαλφματα – Περιεκτικότητεσ Διαλυμάτων» 

(Γενικά για τα διαλφματα – Περιεκτικότητεσ  Διαλυμάτων – Εκφράςεισ περιεκτικότητασ- 

Διαλυτότητα). 

 

Προτεινόμενη διδακτική ακολουθία και ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ: 

1.1 Με τι αςχολείται θ Χθμεία. Ποια θ ςθμαςία τθσ Χθμείασ ςτθ ηωι μασ. (2 διδακτικζσ 

ώρεσ) 

Προτείνεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε ομάδεσ να εμπλακοφν με μία μελζτθ 

περίπτωςθσ, διαφορετικι για κάκε ομάδα, θ οποία να αναδεικνφει τθ χρθςιμότθτα και τθ 



μεκοδολογία τθσ Χθμείασ. Ενδεικτικά παραδείγματα κεμάτων: 

 Ιςτορία τθσ Χθμείασ 

 Ανάπτυξθ νζων υλικϊν 

 Χθμικζσ αντιδράςεισ και παραγωγι ενζργειασ. 

 Χθμικοί βραβευμζνοι με Nobel. 

 Συμβολι τθσ Χθμείασ ςε άλλεσ επιςτιμεσ. 

Προτεινόμενεσ πθγζσ: 

Τι είναι θ Χθμεία; 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2448?locale=el 

Τμιμα Χθμείασ ΕΚΠΑ: Θζματα Ιςτορίασ τθσ Χθμείασ  

http://www.chem.auth.gr/chemhistory/name_of_elements/2_4.html 

Τμιμα Χθμείασ ΕΚΠΑ: Ζνωςθ του μινα  

http://195.134.76.37/chemicals/Chemicals_Index .html 

Επίςθμθ ςελίδα Nobel Χθμείασ: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/ 

1.3Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι ατόμου- Ατομικόσ αρικμόσ – Μαηικόσ αρικμόσ – 

Ιςότοπα (3 διδακτικζσ ώρεσ) 

 

1η διδακτική ώρα 

Άτομα – Μόρια – Ιόντα. Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: 

 Καταςκεφαςε ζνα άτομο 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom 

Σχθματιςμόσ κρυςτάλλων χλωριοφχου νατρίου 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3434 

2η διδακτική ώρα 

Δομι του ατόμου.Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: 

α) Σκζδαςθ Rutherford 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/rutherford-scattering 

β) Επιςτιμονεσ και ατομικι κεωρία 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2585 

3η διδακτική ώρα 

Ατομικόσ αρικμόσ- Μαηικόσ αρικμόσ- Ιςότοπα.  

Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: Ιςότοπα και ατομικι μάηα 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/isotopes-and-atomic-mass 

 

1.5 Υποενότθτεσ: Γενικά για τα διαλφματα – Περιεκτικότθτεσ  Διαλυμάτων – Εκφράςεισ 

περιεκτικότθτασ- Διαλυτότθτα(3 διδακτικζσ ώρεσ) 

1ηκαι 2ηδιδακτική ώρα 

Διαλφματα – Περιεκτικότθτεσ διαλυμάτων. Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: 

α) Περιεκτικότθτα διαλυμάτων ςτα εκατό βάροσ προσ όγκο (% w/v) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10495 

β) Περιεκτικότθτα διαλυμάτων ςτα εκατό βάροσ προσ βάροσ (% w/w) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10497 

γ) Παραςκευι διαλυμάτων με περιεκτικότθτα % v/v 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2448?locale=el
http://www.chem.auth.gr/chemhistory/name_of_elements/2_4.html
http://195.134.76.37/chemicals/Chemicals_Index%20.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3434
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/rutherford-scattering
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2585
http://phet.colorado.edu/el/simulation/isotopes-and-atomic-mass
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10495
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10497
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516


3η διδακτική ώρα 

Διαλυτότθτα. Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: 

Προςδιοριςμόσ τθσ διαλυτότθτασ ςτερεϊν ουςιϊν ςτο νερό 

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/7515 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Περιοδικόσ Πίνακασ - Δεςμοί 

Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν επίτευξθ των παρακάτω μακθςιακϊν αποτελεςμάτων:  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να ςυνδζουν τθ κζςθ των ςτοιχείων ςτον 

Περιοδικό Πίνακα με τισ ιδιότθτεσ και τθν θλεκτρονιακι τουσ δομι.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να εξθγοφν τι είναι ο χθμικόσ δεςμόσ, να 

διακρίνουν τα κυριότερα είδθ χθμικϊν δεςμϊν και να ςυνδζουν τισ ιδιότθτεσ των 

χθμικϊν ουςιϊν (χθμικϊν ςτοιχείων και ενϊςεων) με τα είδθ αυτά.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςε ζνα πολφ βαςικό 

επίπεδο τον κακιερωμζνο ςυμβολιςμό και τθν ονοματολογία των χθμικϊν ουςιϊν.  

Ενότητεσ που θα διδαχθοφν (15 διδακτικζσ ώρεσ) 

2.1 Θλεκτρονικι δομι των ατόμων. 

Παρατιρθςθ: Ο Πίνακασ 2.1 «Κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ, ςτα ςτοιχεία με ατομικό 

αρικμό Η=1-20» να διδαχκεί και να απομνθμονευκεί μόνο θ ςτιλθ «ςτοιχείο». 

2.2 Κατάταξθ των ςτοιχείων (Περιοδικόσ Πίνακασ). Χρθςιμότθτα του Περιοδικοφ Πίνακα 

Παρατιρθςθ: Μαηί με τθν ενότθτα αυτι προτείνεται να διδαχκοφν και οι υποενότθτεσ 

«Σχετικι ατομικι μάηα» και «Σχετικι μοριακι μάηα» τθσ ενότθτασ 4.1 του βιβλίου (Βαςικζσ 

ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ:  Σχετικι ατομικι μάηα, ςχετικι μοριακι μάηα, 

mol, Αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ). 

2.3 Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Παράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι ςυμπεριφορά του 

ατόμου. Είδθ χθμικϊν δεςμϊν (ιοντικόσ – ομοιοπολικόσ). 

2.4 Θ γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι χθμικϊν τφπων και ειςαγωγι ςτθν 

ονοματολογία των ενϊςεων.  

Παρατθριςεισ: 

- Ο Πίνακασ 2.3 «Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικϊν ιόντων»να διδαχκεί 

και να απομνθμονευκεί. 

- O Πίνακασ 2.4 «Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικϊν ιόντων» να διδαχκεί 

και να απομνθμονευκοφν: α) ολόκλθρθ θ 1θ ςτιλθ, και β) οι ονομαςίεσ και οι 

ςυμβολιςμοί των πολυατομικϊν ιόντων: κυάνιο, όξινο ανκρακικό, υπερμαγγανικό 

και διχρωμικό. 

- Ο Πίνακασ 2.5 «Συνικεισ τιμζσ Α.Ο. ςτοιχείων ςε ενϊςεισ τουσ»να διδαχκεί και να 

απομνθμονευκοφν οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Fe, F, από το Η ο (+1), 

από το Ο ο (-2) και από τα Cl, Br, I  ο (-1).    

Προτεινόμενη διδακτική ακολουθία και ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ: 

1η διδακτική ώρα: 

Περιοδικόσ Πίνακασ του Mendeleev και ταξινόμθςθ των χθμικϊν ςτοιχείων με βάςθ τισ 

ιδιότθτζσ τουσ. Προτείνεται θ παρακολοφκθςθ των παρακάτω βιντεοςκοπθμζνων 

πειραμάτων:  

α) Φυςικζσ ιδιότθτεσ αλκαλίων 

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-

metals#!cmpid=CMP00000879 

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/7515
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879


β) Αντιδράςεισ αλκαλίων με το νερό  

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-

and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939 

2η ζωσ 5η διδακτική ώρα:  

Σχετικι ατομικι μάηα (ενότθτα 4.1). Κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ.  

Δραςτηριότητα 

Εξάςκθςθ ςε ομάδεσ ςχετικά με τον τρόπο κατανομισ των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ για τα 

άτομα των  ςτοιχείων με ατομικό αρικμό 1-20.  

6η διδακτική ώρα:  

Σφγχρονοσ ΠεριοδικόσΠίνακασ. Σφνδεςθ τθσ κζςθσ των ςτοιχείων με τθν θλεκτρονιακι δομι 

των ατόμων τουσ  

Δραςτθριότθτα  

Δόμθςθ τμιματοσ του Περιοδικοφ Πίνακα με βάςθ κάρτεσ των ατόμων των ςτοιχείων με 

ατομικό αρικμό 1- 20. Θ δραςτθριότθτα αυτι περιγράφεται ςτο:  

ΙΕΠ (2015). ΟΔΘΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, Χθμεία Αϋ, Βϋ και Γϋ, Γενικό Λφκειο.   

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763 

Δραςτθριότθτα 

Μελζτθ του Περιοδικοφ Πίνακα και των ιδιοτιτων διαφόρων ςτοιχείων (π.χ. πυκνότθτα ι 

ςθμείο τιξθσ) με χριςθ λογιςμικοφ. Ενδεικτικά προτείνονται οι διακζςιμοι διαδικτυακά 

διαδραςτικοί περιοδικοί πίνακεσ: 

α) http://www.rsc.org/periodic-table και  

β) http://www.ptable.com/?lang=el 

Δραςτθριότθτα 

Για εξάςκθςθ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ μποροφν να εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ – 

παιχνίδια τοποκζτθςθσ ςτοιχείων ςτον Περιοδικό Πίνακα με βάςθ το διδακτικό υλικό:  

α) Παιχνίδι τοποκζτθςθσ ςτοιχείων του περιοδικοφ πίνακα 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2610 

β) Τοποκζτθςθ ςτοιχείων ςτον Περιοδικό Πίνακα 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2444 

7η  διδακτική ώρα: 

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χθμικι ςυμπεριφορά (Θλεκτρόνια ςκζνουσ και ατομικι 

ακτίνα).  

Δραςτθριότθτα: 

Προτείνεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε ομάδεσ να μελετιςουν πωσ μεταβάλλονται 

ιδιότθτεσ όπωσ θ ατομικι ακτίνα και θ θλεκτραρνθτικότθτα αξιοποιϊντασ το διαδραςτικό 

διαδικτυακό Περιοδικό Πίνακα. 

8η διδακτική ώρα:  

Αγωγιμότθτα υδατικϊν διαλυμάτων και ερμθνεία τθσ αγωγιμότθτασ: Ιόντα, ιοντικζσ 

ενϊςεισ, θλεκτρόνια ςκζνουσ και εςωτερικά θλεκτρόνια  

Δραςτθριότθτα: 

Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ να ταξινομιςουν χθμικζσ ενϊςεισ με βάςθ τθ διάλυςθ τουσ ςτο νερό 

και τθ μζτρθςθ τθσ αγωγιμότθτασ των διαλυμάτων που προκφπτουν. Προτείνεται να 

χρθςιμοποιθκοφν τα υλικά: ηάχαρθ, αλάτι, αποφρακτικό αποχετεφςεων,  οινόπνευμα, νερό 

βρφςθσ, αποςταγμζνο νερό. 

Εναλλακτικά 

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763
http://www.rsc.org/periodic-table
http://www.ptable.com/?lang=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2610
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2444


Αξιοποίθςθ τθσ προςομοίωςθσ «Διάλυμα ηάχαρθσ και αλατιοφ», θ οποία ςυνοδεφεται και 

από τθ ςωματιδιακι ερμθνεία.  

http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions 

9η διδακτική ώρα: 

Ο χθμικόσ δεςμόσ. Περιγραφι του τρόπου δθμιουργίασ του ιοντικοφ δεςμοφ. Ιοντικζσ 

ενϊςεισ μεταξφ μετάλλων-αμζταλλων. Χθμικοί Τφποι και αναλογία ιόντων ςτο κρυςταλλικό 

πλζγμα. 

10η και 11η διδακτική ώρα: 

Περιγραφι του τρόπου δθμιουργίασ του μθ πολωμζνου και του πολωμζνου ομοιοπολικοφ 

δεςμοφ. Θλεκτρονικοί Τφποι. 

12ηδιδακτική ώρα: 

Σχετικι μοριακι μάηα, υπολογιςμόσ ςχετικισ μοριακισ μάηασ χθμικϊν ενϊςεων από τισ 

ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ των ςυςτατικϊν τουσ ςτοιχείων. 

13η και 14η διδακτική ώρα: 

Οι τφποι των ιόντων και οι ονομαςίεσ τουσ. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ. Εφρεςθ του αρικμοφ 

οξείδωςθσ. Γραφι μοριακϊν τφπων ανόργανων χθμικϊν ενϊςεων. 

15ηδιδακτική ώρα: 

Ονοματολογία ανόργανων χθμικϊν ενϊςεων. 

Μπορεί να αξιοποιθκεί το διδακτικό υλικό «Παιχνίδι ονοματολογίασ ανόργανων ενϊςεων» 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2608 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οξζα – Βάςεισ- Άλατα- Οξείδια 

Ενότητεσ που θα διδαχθοφν (11 διδακτικζσ ώρεσ) 

3.3 Οξείδια 

3.5 Χθμικζσ αντιδράςεισ 

Στθν υποενότθτα «Χαρακτθριςτικά χθμικϊν αντιδράςεων» να διδαχκεί μόνο θ 

υποπαράγραφοσ «α. Πότε πραγματοποιείται μία χθμικι αντίδραςθ;» 

3.6 Οξζα, βάςεισ, οξείδια, άλατα, εξουδετζρωςθ και… κακθμερινι ηωι 

Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν επίτευξθ των παρακάτω μακθςιακϊν αποτελεςμάτων:  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να διακρίνουν τα αντιδρϊντα και τα 

προϊόντα ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ ωσ ςϊματα με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ και 

διαφορετικι ςωματιδιακι δομι.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να ιςοςτακμίηουν χθμικζσ εξιςϊςεισ με 

κριτιριο τθν αρχι διατιρθςθσ του είδουσ και του αρικμοφ των ατόμων.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν ςυνδζουν και να ερμθνεφουν χθμικζσ 

μεταβολζσ που ςυμβαίνουν γφρω τουσ με οντότθτεσ και ζννοιεσ του μικρόκοςμου 

(διάβρωςθ μετάλλων από οξζα, οξείδωςθ μετάλλων, ίηθμα εκπνζοντασ ςε 

κορεςμζνο διάλυμα Ca(OH)2, δράςθ αντιόξινων φαρμάκων, όξινθ βροχι, κ.ά.). 

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να εκτελοφν ςτο εργαςτιριο απλζσ 

χθμικζσ αντιδράςεισ, κακϊσ και να επινοοφν τρόπουσ ποιοτικοφ προςδιοριςμοφ 

διαφόρων ιόντων. 

Προτεινόμενη διδακτική ακολουθία και ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ 

3.3 Οξείδια  (1 διδακτική ώρα) 

Να δοκεί ζμφαςθ ςτον εμπλουτιςμό των γνϊςεων των μακθτϊναπό το Γυμνάςιο με τον 

οριςμό - ςυμβολιςμό και τισ ιδιότθτεσ των οξειδίων, ϊςτε να κατανοοφν το ρόλο τουσ ςτισ 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2608


χθμικζσ αντιδράςεισ που ςυμμετζχουν και κατ’ επζκταςθ τθ ςθμαςία τουσ ςε φυςικζσ 

διαδικαςίεσ (π.χ. αναπνοι -φωτοςφνκεςθ), ςτθν οικονομία (π.χ. μεταλλουργία, οικοδομικά 

υλικά), ςτθν αζρια ρφπανςθ, κ.ά.    

3.5 Χθμικζσ Αντιδράςεισ (8 διδακτικζσ ώρεσ) 

Παρατθριςεισ: 

- Να διδαχκεί το ςφνολο τθσ ενότθτασ 3.5 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» ΕΚΤΟΣ από τισ 

υποπαραγράφουσ: «Πόςο γριγορα γίνεται μια χθμικι αντίδραςθ» – «Ενεργειακζσ 

μεταβολζσ που ςυνοδεφουν τθ χθμικι αντίδραςθ»-  «Πόςο αποτελεςματικι είναι 

μια χθμικι αντίδραςθ».  

- Στθν υποπαράγραφο«Αντιδράςεισ Απλισ Αντικατάςταςθσ»θ «ςειρά δραςτικότθτασ 

οριςμζνων μετάλλων και αμζταλλων» να διδαχκεί αλλά να μθν απομνθμονευκεί. 

- Στθν υποπαράγραφο«Αντιδράςεισ Διπλισ Αντικατάςταςθσ» ο Πίνακασ 3.1 

«Κυριότερα αζρια και ιηιματα» να διδαχκεί αλλά να μθν απομνθμονευκεί. 

Προτεινόμενη διδακτική ακολουθία και δραςτηριότητεσ 

1ηδιδακτική ώρα: 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: «Χαρακτθριςτικζσ χθμικζσ αντιδράςεισ»  

Προτείνονται αντιδράςεισ όπωσ:  

- Καφςθ ςφρματοσ Mg και μελζτθ του παραγόμενου MgO.  

- Απλζσ αντικαταςτάςεισ π.χ. Μg ι Zn με HCl και Fe (καρφί) ςε διάλυμα CuSO4.  

- Διπλζσ αντικαταςτάςεισ π.χ. AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ι K2CrO4, CuSO4+NaOH, 

Na2CO3 + HCl (ζκλυςθ CO2).  

- Εξουδετερϊςεισ όπωσ ΘCl+ΝaOH (χωρίσ ορατό αποτζλεςμα και με ορατό 

αποτζλεςμα με χριςθ δείκτθ). 

Οι αντιδράςεισ που κα πραγματοποιθκοφν να αναπαραςτακοφν με χθμικζσ εξιςϊςεων ςτισ 

οποίεσ κα ςθμειϊνονται και οι παρατθροφμενεσ μεταβολζσ. 

2η διδακτική ώρα: 

Πότε πραγματοποιείται μια χθμικι αντίδραςθ; Συμβολιςμόσ χθμικϊν αντιδράςεων. 

Διατιρθςθ μάηασ, διατιρθςθ ατόμων. Ιςοςτάκμιςθ απλϊν χθμικϊν εξιςϊςεων.  

Με βάςθ τισ παραςτάςεισ των μακθτϊν και μακθτριϊν από το προθγοφμενο πείραμα και 

τθν καταγραφι των μεταβολϊν που παρατιρθςαν και κατζγραψαν, προτείνεται να 

ςυηθτθκεί το ερϊτθμα «Πότε πραγματοποιοφνται οι χθμικζσ αντιδράςεισ;» (ςτθ βάςθ των 

αποτελεςματικϊν ςυγκροφςεων) και να ακολουκιςει θ διδαςκαλία των υπόλοιπων 

κεμάτων.Μπορεί να αξιοποιθκεί το διδακτικό υλικό:  

Εξιςορροπϊντασ χθμικζσ εξιςϊςεισ 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-chemical-equations 

3η και 4η διδακτική ώρα: 

Μερικά είδθ χθμικϊν αντιδράςεων: Α. Οξειδοαναγωγικζσ (Αντιδράςεισ ςφνκεςθσ – 

Αντιδράςεισ αποςφνκεςθσ και διάςπαςθσ - Αντιδράςεισ απλισ αντικατάςταςθσ).  

5η και 6η διδακτική ώρα: 

Μερικά είδθ χθμικϊν αντιδράςεων: Β. Μετακετικζσ αντιδράςεισ (Αντιδράςεισ διπλισ 

αντικατάςταςθσ).  

7η διδακτική ώρα: 

Μερικά είδθ χθμικϊν αντιδράςεων: Β. Μετακετικζσ αντιδράςεισ (Αντιδράςεισ 

εξουδετζρωςθσ).  

8η διδακτική ώρα: 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-chemical-equations


Εργαςτθριακι άςκθςθ: Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανίχνευςθ ιόντων  

3.6 Οξζα, βάςεισ, οξείδια, άλατα, εξουδετζρωςθ και… κακθμερινι ηωι (2διδακτικζσ ώρεσ). 

Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ χθμεία ςτθν οποία βαςίηεται θ κάκε μελζτθ περίπτωςθσ 

αυτισ τθσ ενότθτασ, π.χ. όξινθ βροχι --> όξινα οξείδια, γυψοποίθςθ μαρμάρου-> διπλι 

αντικατάςταςθ, ζδαφοσ, υγιεινι -->pH, ςταλακτίτεσ και ςταλαγμίτεσ --> διαλυτότθτα, κ.ά. 

Μπορεί να αξιοποιθκεί το βίντεο: Σταλακτίτεσ και Σταλαγμίτεσ  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1377 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: Στοιχειομετρία 

Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν επίτευξθ των παρακάτω μακθςιακϊν αποτελεςμάτων:  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να ςυνδζουν τισ ποςότθτεσ (μάηασ και 

όγκου) των χθμικϊν ουςιϊν (χθμικϊν ςτοιχείων και ενϊςεων) με τον αρικμό των 

δομικϊν ςωματιδίων (ατόμων και μορίων).  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να υπολογίηουν τθ ςυγκζντρωςθ 

διαλφματοσ, να ςυνδζουν τθ ςυγκζντρωςθ διαλφματοσ ςε άλλεσ μορφζσ 

περιεκτικότθτασ και να υπολογίηουν τθ ςυγκζντρωςθ διαλφματοσ μετά από 

αραίωςθ ι ανάμιξθ.  

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να μποροφν να ςχεδιάηουν και να εκτελοφν πειράματα 

παραςκευισ και αραίωςθσ διαλυμάτων.  

Ενότητεσ που θα διδαχθοφν (10 διδακτικζσ ώρεσ) 

4.1 Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι μάηα, ςχετικι 

μοριακι μάηα, mol, αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ 

Παρατιρθςθ: Οι υποενότθτεσ «ςχετικι ατομικι μάηα» & «ςχετικι μοριακι μάηα» ζχουν 

ιδθ διδαχκεί κατά τθ διδαςκαλία του 2ου κεφαλαίου. 

4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων» 

4.3 «Συγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων» 

Προτεινόμενη διδακτική ακολουθία και δραςτηριότητεσ  

1η  διδακτική ώρα:  

Δραςτθριότθτα: 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ηυγίηουν χθμικζσ ουςίεσ (ςτερεζσ και υγρζσ), ο/θ 

εκπαιδευτικόσ ειςάγει τθν ζννοια του mol και μετά οι μακθτζσ και μακιτριεσ υπολογίηουν 

τον αρικμό των ςωματιδίων ςτισ ποςότθτεσ που ζχουν ηυγίςει. 

2θ και 3θδιδακτική ώρα:  

Πϊσ μετράμε ςωματίδια αερίων; Γραμμομοριακόσ όγκοσ (Vm). Καταςτατικι εξίςωςθ των 

αερίων.  

Προτείνεται να διδαχκεί ςυνοπτικά θ καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων, με επεξιγθςθ των 

μεγεκϊν που υπειςζρχονται και τισ μονάδεσ τουσ. 

Προτείνεται θ παρακολοφκθςθ του βίντεο «Προςδιοριςμόσ τθσ ςχετικισ μοριακισ μάηασ 

αερίου με ηφγιςθ οριςμζνου όγκου αερίου» 

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000832/determining-relative-molecular-

masses-by-weighing-gases#!cmpid=CMP00000938 

Εναλλακτικά  

Να γίνει ανάλογο πείραμα επίδειξθσ από τον διδάςκοντα ςτθν τάξθ. 

4η διδακτική ώρα:  

Εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτισ μετατροπζσ μεταξφ mol, μάηασ, όγκου (για αζρια), αρικμοφ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1377
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000832/determining-relative-molecular-masses-by-weighing-gases#!cmpid=CMP00000938
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000832/determining-relative-molecular-masses-by-weighing-gases#!cmpid=CMP00000938


μορίων και αρικμοφ ατόμων.  

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, μπορεί και να αξιοποιθκεί το διδακτικό υλικό «Υπολογιςμοί mol» 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3111 

5η και 6η διδακτική ώρα:  

Από τισ ςυςκευαςίεσ των χυμϊν ςτο ςουπερμάρκετ ςτισ ετικζτεσ των διαλυμάτων ςτο 

χθμικό εργαςτιριο - Συγκζντρωςθ διαλφματοσ 

Μπορεί να αξιοποιθκεί το παρακάτω διδακτικό υλικό:  

α) Συγκζντρωςθ ι Μοριακότθτα κατ’ όγκο διαλφματοσ 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2595 

β) Συγκζντρωςθ διαλφματοσ 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/molarity 

7ηδιδακτική ώρα:  

Μετατροπι τθσ ςυγκζντρωςθσ ςε άλλεσ μορφζσ περιεκτικότθτασ.  

8η και 9η διδακτική ώρα:  

Υπολογιςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ μετά από αραίωςθ ι ανάμιξθ διαλυμάτων.  

10ηδιδακτική ώρα:  

Εργαςτθριακι άςκθςθ: «Παραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – αραίωςθ 

διαλυμάτων».  

ΣΧΟΛΙΟ: Θ ενότθτα 4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί» του 4ουκεφαλαίου 

«Στοιχειομετρία» κα διδαχκεί ςτθ Βϋ τάξθ του θμερθςίου Γενικοφ λυκείου. 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3111
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2595
http://phet.colorado.edu/el/simulation/molarity

