
ΓΚΦΓ Κμδάκεξ – Ένε Παπαδέιε 

 

Φύλλο εργαζίας: Αμίτμεσζη πρφηεχμώμ, βιηαμίμης C & αμύλοσ ζηα ηρόθιμα  

 

Πριμ ηο πείραμα 

 

1. Πμημ από ηα παναθάης κμμίδεηε όηη πενηέπεη βηηαμίκε C; 

Α. Αιεύνη 

Β. Γάια 

Γ. Φομόξ ιεμόκη  

 

2. Πμημ από ηα παναθάης κμμίδεηε όηη πενηέπεη άμοιμ; 

Α. Αιεύνη 

Β. Γάια 

Γ. Φομόξ ιεμόκη  

 

3. Πμημ από ηα παναθάης κμμίδεηε όηη πενηέπεη πνςηεΐκε; 

Α. Αιεύνη 

Β. Γάια 

Γ. Φομόξ ιεμόκη  

 

Το πείραμα 

 

Υλικά  

9 δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ (μηθνμί) 

ζηαηώ 

Αιεύνη 

Γάια 

Φομόξ ιεμόκη 

Νενό 

Καιαμάθηα γηα ζμοβιάθηα (γηα ακάδεοζε) 

Σηαγμκόμεηνα 3 

Μανθαδόνμξ 

θμοηαιάθη 

Δηάιομα KMnO4 (μληκηζμέκμ με H2SO4) 

Δηάιομα Lugol (I με ΚΙ) 

Δηάιομα CuSO4  1% w/v 

Δηάιομα ΝαΟΗ 1% w/v 

 

Θεφρηηικό σπόβαθρο 

 Γηα ηεκ ακίπκεοζε ηεξ βηηαμίκεξ C πνεζημμπμημύμε δηάιομα KMnO4 (μληκηζμέκμ με 

H2SO4), ημ μπμίμ έπεη έκημκμ θμύληα πνώμα. Όηακ ζημ δηάιομα KMnO4 πνμζηεζεί 

ογνό πμο πενηέπεη βηηαμίκε C, ημ δηάιομα απμπνςμαηίδεηαη.  
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 Γηα ηεκ ακίπκεοζε ημο αμύιμο πνεζημμπμηείηαη δηάιομα lugol (οδαηηθό δηάιομα I2/KI).  

 Οοζίεξ πμο πενηέπμοκ ζημ μόνηό ημοξ ημοιάπηζημκ δύμ πεπηηδηθμύξ δεζμμύξ, όπςξ μη 

πνςηεΐκεξ, ακηηδνμύκ με δηάιομα Cu+2 ζε αιθαιηθό πενηβάιιμκ ζπεμαηίδμκηαξ 

ζύμπιμθα με παναθηενηζηηθό μςβ πνώμα. Η ακηίδναζε αοηή ιέγεηαη ακηίδναζε Biuret. 

Έηζη, έπεηηα από πνμζζήθε NaOH θαη CuSO4 ζε μοζία πμο πενηέπεη πνςηεΐκε   

ζπεμαηίδεηαη ζύμπιμθμ με παναθηενηζηηθό μμβ πνώμα. 

 

Πειραμαηική διαδικαζία 

1. Ακαγνάθμομε ζημοξ δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ ημοξ ανηζμμύξ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

2. Σημοξ ζςιήκεξ 1 έςξ 3 μεηαθένμομε 2-3 ml κενμύ. Πνμζζέημομε ιίγμ KMnO4 ζε 

θάζε ζςιήκα. Ακαθαηεύμομε με έκα θαιαμάθη.  

3. Πνμζζέημομε με ημ θμοηαιάθη μηθνή πμζόηεηα αιεύνη ζημκ ζςιήκα 1 θη 

ακαθαηεύμομε. 

4. Πνμζζέημομε μενηθέξ ζηαγόκεξ γάια ζημκ ζςιήκα 2 θη ακαθαηεύμομε με άιιμ 

θαιαμάθη. 

5. Πνμζζέημομε μενηθέξ ζηαγόκεξ πομό ιεμόκη ζημκ ζςιήκα 3 θη ακαθαηεύμομε με άιιμ 

θαιαμάθη. 

6. Παναηενμύμε θαη ζομπιενώκμομε ζημκ πίκαθα ηα πνώμαηα ζημοξ ζςιήκεξ 1, 2, 3. 

7. Πνμζζέημομε ζημοξ ζςιήκεξ 4 θαη 7 2-3 ml κενό θαη μηθνή πμζόηεηα αιεύνη θη 

ακαθαηεύμομε με άιιμ θαιαμάθη. 

8. Πνμζζέημομε ζημοξ ζςιήκεξ 5 θαη 8 2-3 ml γάια. 

9. Πνμζζέημομε ζημοξ ζςιήκεξ 6 θαη 9 2-3 ml πομό ιεμόκη. 

10. Πνμζζέημομε ζε θαζέκακ από ημοξ ζςιήκεξ 4 έςξ 6 ιίγεξ ζηαγόκεξ lugol θη 

ακαθαηεύμομε (με άιιμ θαιαμάθη ημκ θάζε ζςιήκα). 

11. Παναηενμύμε θαη ζομπιενώκμομε ζημκ πίκαθα ηα πνώμαηα ζημοξ ζςιήκεξ 4, 5, 6. 

12. Πνμζζέημομε ζε θαζέκακ από ημοξ ζςιήκεξ 7 έςξ 9 πενίπμο 1-2 ml ΝaOH. 

Προζοτή!!! 

Τμ δηάιομα ΝαΟΗ είκαη θαοζηηθό πνμσόκ θαη ακ πέζεη ζηα πένηα μπμνεί κα πνμθαιέζεη 

θάρημμ. Φνεζημμπμηείηαη με μεγάιε πνμζμπή, εηδηθά κα απμθεύγεηαη ε επαθή με ηα μάηηα.  

13. Πνμζζέημομε ζημοξ ζςιήκεξ 7 έςξ 9 ζηαγόκα-ζηαγόκα δηάιομα ζεηηθμύ παιθμύ CuSO4. 

Προζοτή!!! 

Ο ζεηηθόξ παιθόξ CuSO4 είκαη δειεηενηώδεξ. 

14. Παναηενμύμε θαη ζομπιενώκμομε ζημκ πίκαθα ηα πνώμαηα ζημοξ ζςιήκεξ 7, 8, 9. 

15. Γνμεκεύμομε θαη ζομπιενώκμομε ηα ζομπενάζμαηα ζημκ πίκαθα.  
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Μεηά ηο πείραμα: Εθαρμογή 

Ποιος έκλευε ηο tablet ηοσ Λεσηέρη; 
 
O Λεοηένεξ είκαη μαζεηήξ Γ’ ιοθείμο θαη ηα Σαββαημθύνηαθα δμοιεύεη ζηα Goody’s. Σημ 

δηάιεημμα δηαβάδεη γηα ημ ηεζη βημιμγίαξ πμο γνάθεη ηε Δεοηένα με ηε βμήζεηα ημο βηβιίμο 

θαη ημο tablet ημο. 
 

Υπάνπμοκ άιιμη 3 ενγαδόμεκμη πμο θάκμοκ δηάιεημμα ηεκ ίδηα ώνα θαη μ θαζέκαξ ηνώεη θάηη 

δηαθμνεηηθό.  
 

Η Κιαίνε ηνώεη γηαμύνηη, μ Ιςζήθ έκα πμνημθάιη θαη  μ Δήμμξ μία θέηα ρςμί.  
 

Τμ θμνίηζη ημο Λεοηένε ημκ εηδμπμηεί όηη βνίζθεηαη έλς από ημ θαηάζηεμα γηα κα ημκ δεη γηα 

ιίγμ θη αοηόξ ηνέπεη αμέζςξ λεπκώκηαξ ημ βηβιίμ θαη ημ tablet ημο. Όηακ επηζηνέθεη, 

βνίζθεη μόκμ ημ βηβιίμ θαη ιίγα οπμιείμμαηα θαγεημύ πάκς ζε αοηό. Τμ tablet είπε 

ελαθακηζηεί. Ακ θαη ζηεκ ανπή θνίθανε, γνήγμνα ζοκεηδεημπμίεζε όηη ζα μπμνμύζε κα 

πνεζημμπμηήζεη ηηξ γκώζεηξ ημο από ηε βημιμγία, γηα κα βνεη πμημξ άθεζε οπμιείμμαηα 

θαγεημύ ζημ βηβιίμ ημο θαζώξ πήνε ημ tablet ημο.  
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Τε Δεοηένα με ηε βμήζεηα ηεξ θαζεγήηνηάξ ημο μ Λεοηένεξ ημο ζπμιείμο ακέιοζε ηα 

οπμιείμμαηα ηεξ ηνμθήξ ζημ ενγαζηήνημ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαη πήνε ηα ελήξ 

απμηειέζμαηα: 

 

 


