
Λ. Χαραλαμπϊτου (2017). υγκϋντρωςη C  (χϋδιο Μαθόματοσ) ελύδα 1 
 

        

1.ΚΟΠΟ-ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

κοπόσ: Οι μαθητϋσ να κατανοόςουν την ϋννοια τησ ςυγκϋντρωςησ και τη χρηςιμότητϊ τησ. 

τόχοι: Οι μαθητϋσ, μετϊ το τϋλοσ τησ διδαςκαλύασ, να εύναι ςε θϋςη: 

1. να εξηγούν την αναγκαιότητα ειςαγωγόσ τησ ςυγκϋντρωςησ καθώσ και τη χρηςιμότητϊ τησ 
ςτη Χημεύα 

2. να διατυπώνουν τον οριςμό  τησ ςυγκϋντρωςησ . 

3. να ςχεδιϊζουν και υλοποιούν με αςφϊλεια πεύραμα παραςκευόσ διαλύματοσ οριςμϋνησ 
ςυγκϋντρωςησ 

2.ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΜΕΑ & ΤΛΙΚΑ 

 ογκομετρικό φιϊλη 100 mL, ζυγαριϊ , υδροβολϋασ, ύαλοσ ωρολογύου, ζϊχαρη, απιοντιςμϋνο 
νερό 

 φύλλο εργαςύασ 

 

3. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ-ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ & ΜΑΘΗΙΑΚΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

 

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Διδακτικέσ ενέργειεσ δαςκάλου Μαθηςιακέσ ενέργειεσ μαθητών χρόνοσ 

Α1. Γύνεται ανάκληςη των προαπαιτούμενων 

γνώςεων που εύναι απαραύτητεσ για να 

οικοδομηθεύ η νϋα γνώςη (mol, διϊλυμα, 

διαλύτησ διαλυμϋνη ουςύα). 

 2min 

Α2. Γύνεται διέγερςη του ενδιαφέροντοσ των 

μαθητών με τον εξόσ τρόπο: 

Δεύχνουμε ςτουσ μαθητϋσ δυο φωτογραφύεσ και  

αφού  τισ παρατηρόςουν  ζητϊμε :  

I. να  ςυμπληρώςουν τισ λϋξεισ που τισ 

χαρακτηρύζουν  

II.  να απαντόςουν ςτην ερώτηςη  «τι 

ακριβώσ εννοούν με τη λϋξη 

¨συγκέντρωση¨ 

Οι μαθητϋσ γρϊφουν τισ απαντόςεισ 

τουσ 

 

i. Μεγϊλη……… 

               Μικρό………….. 

ii. …………………………………… 

2min 

Α3. Γύνεται ενημϋρωςη των μαθητών για τουσ 

ςτόχουσ του μαθόματοσ (τι θα εύναι ςε θϋςη να 

κϊνουν μετϊ το τϋλοσ τησ διδαςκαλύασ και 

γρϊφεται ςτον πύνακα ϋνα ςυνοπτικό 

διϊγραμμα ροόσ του μαθόματοσ  

 

 

 Οι μαθητϋσ γρϊφουν το ςυνοπτικό 

διϊγραμμα ροόσ ςτο τετρϊδιό τουσ 

3min 

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ενότητα: υγκέντρωςη(C) 

Σϊξη Α΄Λυκεύου 
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Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ του νζου μακιματοσ  

 

Διδακτικέσ ενέργειεσ δαςκάλου Μαθηςιακέσ ενέργειεσ μαθητών χρόνοσ 

Μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ το φφλλο εργαςίασ 

Κάνουμε ςτουσ μακθτζσ τα παρακάτω ερωτιματα 

για να δείξουμε τθν αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τθσ 

νζασ ζννοιασ:  

  

1ο ερώτημα:  Ποιεσ μονάδεσ περιεκτικότθτασ 

διαλυμάτων γνωρίηουν; 

1θ επιςιμανςθ: Οι περιςςότερεσ αντιδράςεισ 

μεταξφ ουςιϊν πραγματοποιοφνται με τθ μορφι 

διαλυμάτων 

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτο 1ο ερϊτθμα  

(φφλλο εργαςίασ) 

3min 

2ο ερώτημα. Δείχνουμε ςτουσ μακθτζσ τθν 

παρακάτω εικόνα που περιλαμβάνει 2 ποτιρια με 

διάλυμα ηάχαρθσ και ίδιου όγκου  και ηθτάμε να 

εκφράςουν (μονάδεσ) τθν περιεκτικότθτα των 

διαλυμάτων  αυτϊν 

 

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτο 2ο ερϊτθμα  

(φφλλο εργαςίασ) 

3min 

3ο ερώτημα: Ρωτϊμε τουσ μαθητϋσ αν  μπορούμε 

να μετρόςουμε   τον αριθμό των μορύων  τησ 

διαλυμϋνησ ουςύασ  ςε ϋνα διϊλυμα; 

2η επιςόμανςη: η αναλογία μορίων εύναι και 

αναλογία mol 

 

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτο 3ο ερϊτθμα  

(φφλλο εργαςίασ) 

2min 

3η επιςόμανςη : αναφϋρουμε ςτουσ μαθητϋσ τι 

ονομάζεται  ςτοιχειομετρία  με ςυγκεκριμϋνο 

παρϊδειγμα 

 4min 

4ο ερώτημα:  Ζητϊμε από τουσ μαθητϋσ να 

εξηγόςουν  αν οι περιεκτικότητεσ  % w/w και   

% w/v μασ βοηθούν να κϊνουμε 

ςτοιχειομετρικούσ  υπολογιςμούσ. 

 

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτο 4ο ερϊτθμα  

(φφλλο εργαςίασ) 

3min 

Καταλόγουμε λοιπόν ςτο ςυμπϋραςμα  ότι μασ 

χρειϊζεται μια μονϊδα περιεκτικότητασ που να 

περιϋχει το  mol!! 

Προτρϋπουμε τουσ μαθητϋσ να προτεύνουν μια 

τϋτοια μονϊδα 

 

Οι μακθτζσ αναφζρουν τισ προτάςεισ 

τουσ 

2min 

τη ςυνϋχεια ζητϊμε από τουσ μαθητϋσ να  

μετατρϋψουν την περιεκτικότητα  % w/v ςε 

mol/L 

Οι μακθτζσ ςθμειϊνουν τθν 

μετατροπι τθσ περιεκτικότθτασ ςτο 

φφλλο εργαςίασ  

3min 

 Στθ ςυνζχεια αναφζρουμε ςτουσ μακθτζσ ότι το 

πθλίκο n/V   ςυμβολίηεται με c . 

Τζλοσ ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν 

τον οριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ και να γράψουν  τισ 

μονάδεσ τθσ ςυγκζντρωςθσ 

 

Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τον 

οριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ και 

γράφουν τισ μονάδεσ τθσ 

3min 
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Εφαρμογή 1θ: 

Υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ που ζχει όγκο V=100mL 

και περιζχει 0,05 mol ηάχαρθσ ζχει ςυγκζντρωςθ 

c=….   

 3min 

Εφαρμογή 2θ : Λφνουμε υποδειγματικά τθν 

επόμενθ άςκθςθ 

Πόςα  mL διαλφματοσ H2SO4 O,1 M απαιτοφνται 

για τθν εξουδετζρωςθ100 mL διαλφματοσ NH3   

O,2 M. 

 4min 

Γ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ                                                                                                                                                            4min 

1. Γύνεται ανακεφαλαύωςη – επιςόμανςη των κυριοτϋρων ςημεύων του μαθόματοσ. 

2. Ζητεύται από τουσ μαθητϋσ να επεξεργαςτούν ςτο ςπύτι τουσ τισ αςκόςεισ που αναγρϊφονται  ςτο 

φύλλο εργαςύασ. 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 

 

Θϋμα 1ο 

Να χαρακτηρύςετε με  όςεσ από τισ επόμενεσ προτϊςεισ εύναι ςωςτϋσ και με Λ όςεσ εύναι 

λανθαςμϋνεσ 

Α) Διϊλυμα 2 Μ ςημαύνει ότι περιϋχει 2mol διαλυμϋνησ ουςύασ ςε 1000 mL διαλύματοσ 

Β) Η ποςότητα του NaCl που περιϋχεται ςε 50 mL διαλύματοσ NaCl 2 Μ εύναι  0,1mol. 

Γ) Διϊλυμα HCl 2 M  περιϋχει περιςςότερα mol διαλυμϋνησ ουςύασ από διϊλυμα HCl 1M  

Δ) Διϊλυμα NH3 ϋχει όγκο 200 mL και ςυγκϋντρωςη 1 Μ. Αν χωρύςουμε το διϊλυμα ςε δυο 

ύςα μϋρη (100 mL το καθϋνα), το κϊθε μϋροσ θα ϋχει ςυγκϋντρωςη 0,5 Μ. 

Θϋμα 2ο 

Ένασ μαθητόσ θϋλει να παραςκευϊςει 200mL διαλύματοσ NaCl 0,1M. Ποιϊ από τισ 

επόμενεσ διαδικαςύεσ θα ακολουθόςει;  

  α. Προςθόκη 5,85 g NaCl ςε 200 mL νερό 

  β. Προςθόκη 1,17g NaCl ςε 200 mL νερό 

  γ. Διϊλυςη 5,85 g NaCl ςε 50 mL νερό και αραύωςη   μϋχρι τα 200mL. 

  δ. Διϊλυςη 1,17 g NaCl ςε 50 mL νερό και αραύωςη   μϋχρι τα 200mL. 

  Να αιτιολογηθεύ η απϊντηςό ςασ.       Mr(NaCl)=58,5  

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

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

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

Θϋμα 3ο 

ε ετικϋτα εμφιαλωμϋνου νερού διαβϊζουμε ότι η ςυγκϋντρωςη των ιόντων HCO3- εύναι 

C=0,02 mol/L. Να υπολογύςετε πόςα mol ιόντων HCO3- περιϋχονται ςε ϋνα ποτόρι νερό 

που ϋχει όγκο V=200 mL. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ μαθητών ςτην ενότητα: «υγκέντρωςη»                                            

  Ειςαγωγή : 

    i)Να ςυμπληρώςετε τισ λϋξεισ που χαρακτηρύζουν τισ φωτογραφύεσ που ςασ δύνονται 

  
 Μεγϊλη  ……………………. 

 Μικρό   ………………………. 

ii) Να απαντόςετε ςτην ερώτηςη: 

Σι ακριβώσ εννοεύται με τη λϋξη «ςυγκέντρωςη» 

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

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

1) Ποιεσ μονάδεσ περιεκτικότητασ διαλυμάτων γνωρύζετε; 

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

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

2) Αν ο όγκοσ των διαλυμϊτων ζϊχαρησ  και ςτα δύο ποτόρια εύναι 1L, η περιεκτικότητϊ 

τουσ εύναι: 

ποτήρι 1:                       ……/…….. 

ποτήρι 2:                        ……/…….. 

3) Μπορεύτε να μετρόςετε μόρια ςτο διϊλυμα; 

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

4) Οι περιεκτικότητεσ %w/w, %w/v μασ βοηθούν να κϊνουμε ςτοιχειομετρικούσ 

υπολογιςμούσ (ναι-όχι). Αιτιολογεύςτε την απϊντηςό ςασ. 

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

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

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

5) Να προτεύνετε μια μονϊδα ϋκφραςησ τησ περιεκτικότητασ που να περιϋχει mol. 

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

6) Nα μετατρϋψετε την % w/v ςε mol/L 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7) Να διατυπώςετε τον οριςμό τησ  νϋασ ϋκφραςησ περιεκτικότητασ ςυγκέντρωςη 

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

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

8) Να ςυμπληρώςετε: 

                                      υγκέντρωςη διαλυμένησ ουςίασ       (ςύμβολο c)   

                                                      c=n/V               (μονϊδεσ …………) 

όπου V= ό όγκοσ του διαλύματοσ (ςεL)και n ο αριθμόσ των mol τησ διαλυμϋνησ ουςύασ . 

 

Εφαρμογή 1η: 

Τδατικό διάλυμα ζάχαρησ , που έχει όγκο V=100 mL και περιέχει 0,05 mol ζάχαρησ, 

έχει ςυγκέντρωςη:    

                                                 c = …… =  ……. 

Εφαρμογή 2η 

Πόςα mL διαλύματοσ H2SO4 0,1M απαιτούνται για την εξουδετέρωςη 100 mL 

διαλύματοσ NH3 0,2 Μ;  

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

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

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

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

Εφαρμογή 3η 

Διάλυμα θειικού οξέοσ έχει περιεκτικότητα 19,6 % w/v. Να βρεθεί η ςυγκέντρωςη 

του διαλύματοσ. Δύνονται Ar(H)=1, Ar(S)=32, Ar(O)=16 

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

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

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

Άςκηςη για το ςπίτι: 

Σο πυκνό υδροχλωρικό οξύ έχει ςυγκέντρωςη 12Μ & περιεκτικότητα 36,5%w/w. 

Ποια η πυκνότητα του διαλύματοσ;                            Ar(H)=1, Ar(Cl)=35,5 

 

 


