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ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΩΩΝΝ  ΣΣΗΗ  ΥΥΗΗΜΜΔΔΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΟΟΛΛΤΤΜΜΠΠΙΙΑΑΓΓΑΑ  

ΦΦΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΩΩΝΝ  

 

 

 

ΒΒΑΑΙΙΚΚΔΔ  ΔΔΝΝΝΝΟΟΙΙΔΔ  ––  ΠΠΡΡΟΟΑΑΠΠΑΑΙΙΣΣΟΟΤΤΜΜΔΔΝΝΔΔ  ΓΓΝΝΩΩΔΔΙΙ  

  

1. Υξεζηκνπνηνύκελα όξγαλα 

 

 Πξνρνϊδα: Μεηξάεη ηνλ όγθν δηαιύκαηνο κε αθξίβεηα 0,1 mL, θαη κπνξεί λα 

έρεη ρωξεηηθόηεηα από 10 έωο θαη 250 mL. 

 Κωληθή θηάιε: Χξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά δηαιπκάηωλ θαη εθηέιεζε 

πεηξακάηωλ θαη κπνξεί λα έρεη   ρωξεηηθόηεηα από 1 mL έωο 1 L. 

 Ογθνκεηξηθή θηάιε: Φηάιε κέηξεζεο όγθνπ κε αθξίβεηα 0,01 mL έωο 0.1 

mL θαη ρωξεηηθόηεηα από 1 mL έωο 5 L. 

 Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο: Κύιηλδξνο κέηξεζεο όγθνπ κε αθξίβεηα 0.1 mL 

θαη ρωξεηηθόηεηα από 1 mL έωο 1 L. 

 Πνηήξη δέζεωο: Όξγαλα κεηαθνξάο πγξώλ αιιά θαη ζηεξεώλ νπζηώλ, κηθξήο 

αθξίβεηαο θαη ρωξεηηθόηεηαο από 5 mL έωο 2 L. 

 Ράβδνο αλάδεπζεο: Γπάιηλε ξάβδνο γηα ηελ αλάδεπζε θαη δηαιπηνπνίεζε 

ζηεξεώλ νπζηώλ. 

 Τδξνβνιέαο: Πιαζηηθή θηάιε κε αθξνθύζην γηα ηελ ζπκπιήξωζε δηαιύηε 

θαη γηα ηελ έθπιπζε ηωλ νξγάλωλ. 

 Ύαινο ωξνινγίνπ: Κνίιε, πάιηλε ζηξνγγπιή, πιάθα γηα ηελ δύγηζε θαη 

κεηαθνξά ζηεξεώλ νπζηώλ. 

 ηθώλην πιεξώζεωο: Σωιήλαο κε αθξνθύζην γηα ηελ κέηξεζε όγθνπ πγξώλ 

κε ρωξεηηθόηεηα από 1 mL έωο 100 mL  

 

2. Αληηδξαζηήξηα – νπζίεο 

 

 ΝαΟΗ: θαπζηηθό λάηξην ή πδξνμείδην ηνπ Ναηξίνπ ή Νάηξην πδξνμείδην 

 KOH: θαπζηηθό θάιην ή πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ ή θάιην πδξνμείδην 

 CH3COOH: νμηθό νμύ ή αηζαληθό νμύ 

 Φαηλνινθζαιεϊλε-Ηιηαλζίλε (δείθηεο): Δίλαη αζζελή νξγαληθά νμέα ή      

βάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα αιιάδνπλ ρξώκα ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

pH. Χξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ νγθνκέηξεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

ζεκείνπ ηεο πιήξνπο εμνπδεηέξωζεο νμένο από βάζε ή αληίζηξνθα. 
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ΑΑΚΚΗΗΔΔΙΙ  
  

  

ΆΆΚΚΗΗΗΗ  11
ΗΗ
..  ΠΠααξξααζζθθεεππήή  δδηηααιιύύκκααηηννοο  ννξξηηζζκκέέλλεεοο  ζζππγγθθέέλληηξξωωζζεεοο  

 

 Να παξαζθεπάζεηε 100 mL δηαιύκαηνο ΝαΟΖ 0,1 Μ.  

Γίλνληαη: Ar(Na)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1. 

 

Απαηηνύκελα όξγαλα Απαηηνύκελα Αληηδξαζηήξηα 

1. Ογθνκεηξηθή θηάιε 100 mL 1. ΝαΟΖ (Σηεξεό)  

2. Επγόο αθξηβείαο 2. Απηνληζκέλν λεξό 

3. Σπάηνπια  

4. Ύαινο ωξνινγίνπ  

5. Χωλί  

6. Υδξνβνιέαο  

 

 

Τπνινγηζκνί: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ολνκαηεπώλπκν: ρνιείν 

Α.  

Β.  

Γ.  
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ΆΆΚΚΗΗΗΗ  22
ΗΗ
..  ΠΠξξννζζδδηηννξξηηζζκκόόοο  ηηεεοο    %%  ww//ww    ππεεξξηηεεθθηηηηθθόόηηεεηηααοο  ζζεε  ννμμηηθθόό  

ννμμύύ    ζζηηνν  μμύύδδηη  ηηννππ  εεκκππννξξίίννππ  

 Γίλεηαη ζηελ πξνρνϊδα πξόηππν δηάιπκα KΟΖ 1Μ. Με ηε ρξήζε πξνρνϊδαο 

θαη κε ηε βνήζεηα δείθηε θαηλνινθζαιεϊλεο λα ππνινγηζηεί ε % w/w 

πεξηεθηηθόηεηα ζε νμηθό νμύ (CH3COOH) ζην μύδη ηνπ εκπνξίνπ 

(ξμπδηνύ=1g/mL). 

 

Οδεγίεο: 

o Με ηε βνήζεηα ηνπ νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ, παίξλνπκε 25 mL από ην 

μύδη ηνπ εκπνξίνπ θαη ην ξίρλνπκε ζηελ θωληθή θηάιε. 

o Πξνζζέηνπκε 4-5 ζηαγόλεο δείθηε θαηλνινθζαιεϊλε.  

o Κξαηώληαο ηελ θωληθή θηάιε (κε  ην πεξηερόκελν μύδη θαη δείθηε) θάηω 

από ηελ πξνρνϊδα θαη αλαδεύνληαο ζπλερώο αλνίγνπκε ηελ ζηξόθηγγα 

(ηεο πξνρνϊδαο) ώζηε λα πέθηεη ην πξόηππν δηάιπκα ηνπ KΟΗ κε ηε 

κνξθή ζηαγόλωλ. 

o Όηαλ αξρίζεη ε αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ δηαιύκαηνο (από δηαπγέο ζε 

ξνδ) ειαηηώλνπκε ηε ξνή θαη όηαλ ην ρξώκα ζηαζεξνπνηεζεί θιίλνπκε 

ηε ζηξόθηγγα. Τόηε έρνπκε πεηύρεη ηελ πιήξε εμνπδεηέξωζε ηνπ νμηθνύ 

νμένο πνπ πεξηέρεηαη ζην μύδη. 

o Με βάζε ηνλ όγθν ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο πνπ θαηαλαιώζεθε γηα ηελ 

πιήξε εμνπδεηέξωζε ηνπ νμηθνύ νμένο, ππνινγίδνπκε ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζην μύδη. 

  

Τπνινγηζκνί: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΆΆΚΚΗΗΗΗ  33
ΗΗ
..    Γηαπίζηωζε ηηεεοο    λλννζζεείίααοο  μμππδδηηννύύ  ηηννππ  εεκκππννξξίίννππ    θθααηη  

ππξξννζζδδηηννξξηηζζκκόόοο  ηηεεοο  %%  ww//ww  λλννζζεείίααοο  ηηννππ..      

 

 Με βάζε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εκπνξηθνύ μπδηνύ ζε νμηθό νμύ, λα 

πξνζδηνξίζεηε: 

i  Πνηα  από ηηο θηάιεο Α ή Β πεξηέρεη μύδη λνζεπκέλν κε λεξό θαη 

ii. Να ππνινγηζηεί ην πνζνζηό ηεο λνζείαο. 

 

 

Απαηηνύκελα όξγαλα Απαηηνύκελα Αληηδξαζηήξηα 

1. Πξνρνϊδα ζε βάζε 1. Γηάιπκα ΝαΟΖ 1Μ  

2. Κωληθή  θηάιε 250 mL 2. Απηνληζκέλν λεξό 

3. Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 100 mL 3. Γείθηεο θαηλνινθζαιεϊλε 

4. Χωλί 4. Ξύδη ηνπ εκπνξίνπ (Φηάιεο  Α θαη Β) 

5. Σηθώλην πιεξώζεωο 25 mL  

 

Απαληήζεηο: 

i:  

Ννζεπκέλε θηάιε είλαη ε ………… δηόηη  …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ii. 

Τπνινγηζκνί:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ 

 

 

ΑΚΗΗ 1
Η
  Παξαζθεπή δηαιύκαηνο ΝαΟΗ 0,1Μ. 

 

Σθάικα έωο   5%  ……………………….. 5 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 10%  ………………………   4 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 15%  ………………………   3 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 20%  ………………………   2 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 25%  ………………………   1 κνλάδεο 

 

 

ΑΚΗΗ 2
Η
   

 

 

Α. Ογθνκεηξία 

 

Σθάικα έωο   5%  ……………………….. 10 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 10%  ………………………     8 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 15%  ………………………     6 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 20%  ………………………     4 κνλάδεο 

Σθάικα έωο 25%  ………………………     2 κνλάδεο 

 

 

Β. Ννζεία 

 

Πξνζδηνξηζκόο λνζεπκέλνπ ………………………  2 κνλάδεο 

Πξνζδηνξηζκόο % w/w πνζνζηνύ λνζείαο ……….   3 κνλάδεο 

 

 

 

 


