
Χημεία – Οξέα & Βάσεις 

Γυμνάσιο Βουλιαγμένης – Γ ' Τάξη 

Επώνυμα Μαθητών Ομάδας 

ΕΠΩΝΥΜΟ 2 

ΕΠΩΝΥΜΟ 3 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

  

 

1) Αρχικά ζητείται από τους μαθητές/ριες να μοιραστούν σε ομάδες, στα 5 τραπέζια 
 

2) Να συζητήσετε ποια προϊόντα γνωρίζετε τα οποία έχουν όξινη γεύση 

 Να σημειώσετε τα προϊόντα με όξινη γεύση (t = 5 min) 

 Να σημειώσετε τον τρόπο απόκτησης αυτής της γνώσης 
 

α/α Προϊόν Τρόπος απόκτησης γνώσης 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

3) Να σημειώσετε  δίπλα σε κάθε προϊόν, που κατά τη γνώμη σας, έχει όξινη γεύση ή 

δίπλα σε κάθε προϊόν με άγνωστη γεύση (t = 3 min) 
 

α/α Προϊόν Γεύση - Όξινη Γεύση - Άγνωστη 

1 Ακτινίδιο   

2 Αμμωνία Μαγειρική   

3 Αναψυκτικό 7 Up ή Sprite   

4 Αναψυκτικό Coca - Cola   

5 Αναψυκτικό Lux … … …   

6 Αποφρακτικό τουαλέτας (Tub-o-Flo)   

7 Ασπιρίνη   

8 Βιταμίνη C   

9 Ελαιόλαδο   

10 Καθαριστικό πατώματος   

11 Καθαριστικό τζαμιών   

12 Καρπούζι   

13 Λεμόνι   

14 Μήλο   

15 Ντομάτα   

16 Ξύδι   

17 Ούρα   

18 Πορτοκάλι   

19 Σαπούνι χεριών   

20 Σόδα (αναψυκτικό)   

21 Σόδα (μαγειρική)   

 



4) Για τα προϊόντα που καταλήξατε ότι έχουν όξινη γεύση συζητείστε στην ομάδας σας το 

λόγο που μπορεί να οφείλεται αυτή η γεύση & διατυπώστε το γραπτά (t = 6 min) 

5) Για τα προϊόντα που καταλήξατε ότι δε γνωρίζετε ποια γεύση έχουν συζητείστε στην 

ομάδας σας το λόγο που δε γνωρίζετε & διατυπώστε το γραπτά (t = 3 min) 

6) Συζητείστε σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει 

να τηρούμε όταν χειριζόμαστε χημικές ουσίες (t = 5 min) 

7) Διατυπώστε την άποψη της ομάδας σας γραπτά (t = 3 min) 

8) Επιλέξτε έναν εκπρόσωπο της ομάδας που θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των 

συζητήσεων της ομάδας 

9) Αν έπρεπε να απαντήσετε στις ίδιες ερωτήσεις χωρίς να κάνετε χρήση των αισθήσεών 

σας, ποιο τρόπο θα επιλέγατε να ομαδοποιήσετε προϊόντα που έχουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά ή ιδιότητες;  

 Συζητείστε στην ομάδας σας τρόπο ή τρόπους ομαδοποίησης (t = 6 min) 

 Διατυπώστε την άποψη της ομάδας σας γραπτά (t = 3 min) 

 Επιλέξτε έναν εκπρόσωπο της ομάδας που θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των 

συζητήσεων της ομάδας (t = 3 min) 

 

Εργασία για το σπίτι: 
 

 Συμπλήρωση της εργασίας ώστε να ανακοινώσετε τα αποτελέσματα στην τάξη 

 Να μοιράσετε, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, τα παρακάτω προϊόντα καθημερινής 

χρήσης του πίνακα και να τα φέρετε στο επόμενο μάθημα: 

 

 Ακτινίδιο 

 Αμμωνία Μαγειρική 

 Αναψυκτικό 7Up ή Sprite 

 Αναψυκτικό Coca-Cola 

 Αναψυκτικό Lux (Επιλογής σας) 

 Αναψυκτικό Σόδα 

 Αποφρακτικό Τουαλέτας – Tub-o-flo (Χρώματος Μπλε) 

 Ασπιρίνη 

 Βιταμίνη C 

 Ελαιόλαδο 

 Καθαριστικό Πατώματος 

 Καθαριστικό Τζαμιών 

 Λεμόνι 

 Μανταρίνι 

 Ντομάτα 

 Ξύδι Μήλο (Διαφανές) 

 Πορτοκάλι 

 Σαπούνι Χεριών 

 Σόδα Μαγειρική 
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Πως απαντούν οι χημικοί στην παραπάνω ερώτηση; 

Οι επιστήμονες όταν θέλουν να ταξινομήσουν αντικείμενα, υλικά κλπ σε ομάδες, αναζητούν 

ορισμένες κοινές ιδιότητες που εμφανίζουν κάποια από τα προϊόντα ή ουσίες, σε αντίθεση με 

τα υπόλοιπα που δεν τα εμφανίζουν. 

Οι χημικοί δε δοκιμάζουν ΠΟΤΕ τις ουσίες με τη γεύση αλλά χρησιμοποιούν ορισμένες ουσίες 

που ονομάζονται δείκτες, οι οποίες όταν αλληλεπιδρούν με μια άλλη αλλάζουν, με αποτέλεσμα 

να εμφανίζεται ένα καινούργιο χρώμα. Μια τέτοια ουσία έχει ποτίσει το πορτοκαλί χαρτί που 

βρίσκεται μπροστά σας (χαρτί-δείκτης).  

 


