
ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ  - ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  …………………………………………………….. Α. ΔΡΙΒΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΑ:  ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1
ο
 

Ρίξτε ως το λαιμό στα 4 γυάλινα φιαλίδια δείκτη από κόκκινο λάχανο. 

Ρίξτε:  στο πρώτο λίγες σταγόνες λευκό ξίδι, 

στο δεύτερο λίγες σταγόνες χυμό από λεμόνι,  

 στο τρίτο λίγες σταγόνες αναψυκτικό, 

 στο τέταρτο λίγες σταγόνες διάλυμα HCl. 

Με βάση τη χρωματική κλίμακα, ταξινομήστε τα 4 διαλύματα κατά σειρά 

οξύτητας, αρχίζοντας από το πιο όξινο προς το λιγότερο όξινο. 

……………………………………  ……………………………………… ……………………………………. …………………………….. 

Είναι εύκολο ή δύσκολο να γίνει η κατάταξη;     ………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2
ο
 

Μετράμε το pH των 4 διαλυμάτων με τη βοήθεια πεχαμετρικού χαρτιού. 

Σε μια ύαλο ωρολογίου κρατάμε το πεχαμετρικό χαρτί και στάζουμε σε αυτό 1-2 σταγόνες από το λευκό ξίδι. Με 

βάση τη χρωματική κλίμακα στο κουτί, πόσο είναι το pH του;   ……………………..   Επαναλαμβάνουμε για το 

χυμό λεμονιού: …………………… για το αναψυκτικό: …………………….  και για το διάλυμα HCl: …………………… 

Ταξινομήστε τα 4 διαλύματα κατά σειρά οξύτητας, αρχίζοντας από το πιο όξινο προς το λιγότερο όξινο. 

……………………………………  ……………………………………… ……………………………………. …………………………….. 

Είναι εύκολο ή δύσκολο να γίνει η κατάταξη;     ………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3
ο
 

Στο μικρό ποτήρι ζέσεως ρίξτε περίπου 40 ml απιονισμένο νερό. Προσθέστε λίγη ποσότητα από το διάλυμα HCl. 

Ανακατέψτε με το καλαμάκι. Μετρήστε με το πεχάμετρο το pH του διαλύματος:  …………………………. 

Στο μεγάλο ποτήρι ζέσεως ρίξτε περίπου 350 ml απιονισμένο νερό. Προσθέστε το διάλυμα του μικρού ποτηριού και 

ανακατέψτε με το καλαμάκι. Μετρήστε ξανά με το πεχάμετρο το pH του διαλύματος:  …………………………. 

Είναι εύκολο ή δύσκολο να γίνει η μέτρηση με το πεχάμετρο;     ………………………………….……………………………………… 

Σε τι πλεονεκτεί η χρήση του σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μεθόδους; ………………………………………………… 

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

Τι παθαίνει το pH του διαλύματος HCl όταν αραιώνεται σε δεκαπλάσιο όγκο;  …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4
ο
: 

Τι παρατηρείτε ότι συνέβηκε στο αβγό που το είχα όλο το βράδυ στο ξίδι; Εξηγήστε γιατί το έπαθε αυτό. 


