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ΠΑΛΖΚΜΙΕΟΕ ΡΘΕΟ 

 

Ύλη

Μίγμαηα

Ομογενή

(Διαλύμαηα)
Εηεπογενή

Καθοπιζμένερ

οςζίερ

Ενώζειρ Σηοισεία

 
 

Μνηζμμί 

 
Δμμηθά ζςμαηίδηα ηεξ φιεξ: άημμα, μόνηα, ηόκηα 
 

Ιυνημ: ημ μηθνόηενμ θμμμάηη μηαξ θαζμνηζμέκεξ μοζίαξ (έκςζεξ ή ζημηπείμο) πμο μπμνεί  κα είκαη ειεύζενμ, 

δηαηενώκηαξ ηεξ ηδηόηεηεξ ηεξ ύιεξ από ηεκ μπμία πνμένπεηαη. Πα μόνηα είκαη μμάδεξ αηόμςκ πμο έπμοκ 

θαζμνηζμέκε γεςμεηνηθή δηάηαλε ζημ πώνμ ππ N2,H2O 

μόριο H2O                  μόριο O2 

 

Άημμμ:ημ μηθνόηενμ ζςμαηίδημ εκόξ ζημηπείμο, πμο παίνκεη μένμξ ζημ ζπεμαηηζμό πεμηθώκ εκώζεςκ ππ N, H, 

O 

  άτομο C                                  άτομο Ο 

 

Ζυκηα: θμνηηζμέκα άημμα (H+1) ή θμνηηζμέκα ζογθνμηήμαηα αηόμςκ (NH4
+1, SO4

-2). Πα ζεηηθά θμνηηζμέκα 

ιέγμκηαη θαηηόκηα, εκώ ηα ανκεηηθά ακηόκηα 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΔΙΑ ΤΗΣ 

ΘΔΩΡΙΑΣ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

ΔΡΩΤΗΣΔΙΣ - ΑΣΚΗΣΔΙΣ 
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Xεμηθά ζημηπεία: ε μοζία πμο δε μπμνεί κα δηαζπαζηεί ζε απιμύζηενεξ μοζίεξ, απμηειείηαη από έκα είδμξ 

αηόμςκ (άημμα πμο έπμοκ ημκ ίδημ ανηζμό πνςημκίςκ ζημκ πονήκα ημοξ = αημμηθόξ ανηζμόξ) ππ N2, H2 

 

εμηθέξ εκχζεηξ: απμηειμύκηαη από δύμ ή πενηζζόηενα είδε αηόμςκ (άημμα πμο έπμοκ δηαθμνεηηθό ανηζμό 

πνςημκίςκ ζημκ πονήκα ημοξ = αημμηθόξ ανηζμόξ). Oη εκώζεηξ μπμνμύκ κα δηαζπαζημύκ ζε απιμύζηενεξ μοζίεξ 

ππ HNO3 ,H2O 

 

Ηαζμνηζμέκεξ ή Ηαζανέξ μοζίεξ: μοζίεξ πμο έπμοκ θαζμνηζμέκε ζύζηαζε θαη ηδηόηεηεξ ακελάνηεηα από ημκ 

ηνόπμ παναζθεοήξ ημοξ 

Ιίγμαηα: έπμοκ μεηαβιεηή ζύζηαζε θαη ηδηόηεηεξ ακάιμγα με ημκ ηνόπμ παναζθεοήξ ημοξ θαη ηεκ πνμέιεοζε 

ημοξ 

 

Μμμγεκή μίγμαηα: μμμηόμμνθα μίγμαηα, έπμοκ ίδηα ζύζηαζε θαη ηδηόηεηεξ ζε όιε ηεκ έθηαζε ημοξ. Οηα μμμγεκή 

μίγμαηα δεκ μπμνμύμε κα δηαθνίκμομε ηα ζοζηαηηθά ημοξ 

 

Ναναδείγμαηα μμμγεκώκ μηγμάηςκ 

 αιαηόκενμ (μ) 

 θναζί (μ) 

 κενό (μ) 

 κόμηζμα (μ) 

 ακαροθηηθά (μ) 

 ηζάη (μ) 

 ζάιημ (μ) 

 μύνα(μ) 

 ηδνώηαξ (μ) 

 

Γηενμγεκή μίγμαηα: ακμμμηόμμνθα, δεκ έπμοκ ίδηα ζύζηαζε θαη ηδηόηεηεξ ζε όιε ηεκ έθηαζε ημοξ. Οηα 

εηενμγεκή μίγμαηα μπμνμύμε ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ κα δηαθνίκμομε ηα ζοζηαηηθά ημοξ 

 

Ναναδείγμαηα εηενμγεκώκ μηγμάηςκ 

 ιαδόλοδμ (ε) 

 θαθέξ ειι (ε) 

 πώμα (ε) 

 πομόξ πμνημθάιη (ε) 

 αίμα (ε) 

 

 

 

Αημμηθυηεηα εκυξ ζημηπείμο: μ ανηζμόξ ηςκ αηόμςκ εκόξ ζηoηπείμο 

π.π O2, N2, F2, Cl2,Br2, I2:αημμηθόηεηα 2 (δηαημμηθά) 

π.π Ne, Ar: αημμηθόηεηα 1 (μμκμαημμηθά) 

Ννμζμπή δεκ μνίδεηαη αημμηθυηεηα γηα εκχζεηξ 

 

Όιεξ μη μοζίεξ απυ μυνηα; 

Tμ NaCl απμηειείηαη από ηόκηα καηνίμο θαη ηόκηα πιςνίμο, δηαηεηαγμέκα ζημ πώνμ ζε μμνθή πιέγμαημξ πςνίξ 

κα δηαθνίκμκηαη μόνηα 
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Ρπμαημμηθά ζςμαηίδηα ημο αηυμμο 
 Άημμμ 

 Οημ πονήκα:  p+ (πνςηόκηα), Κ (κεηνόκηα) 

 Οε θαζμνηζμέκεξ ηνμπηέξ, ζηηβάδεξ, γύνς από ημκ πονήκα, ζε μεγάιεξ απμζηάζεηξ, βνίζθμκηαη ηα e- 

(ειεθηνόκηα) 

 

Ρπμαημμηθά ζςμαηίδηα ημο αηόμμο :p+, n, e- 

                       mp+=mn 

                       q p+ =q e- θαηά απόιοηε ηημή, γηαηί άημμμ  είκαη ειεθηνηθά μοδέηενμ 

                       ε μάδα (m) ημο αηόμμο είκαη ζογθεκηνςμέκε ζημκ πονήκα ημο=mp++mn 

                       ηα e- θαζμνίδμοκ ηε πεμηθή ζομπενηθμνά ημο αηόμμο 

 

ΑΠΜΙΖΗΜΟ-ΙΑΔΖΗΜΟ ΑΞΖΘΙΜΟ ΑΠΜΙΜΡ 
 Δ=αημμηθυξ ανηζμυξ= p+ =ηαοηυηεηα ημο αηυμμο (θαζμνίδεη ημ είδμξ ημο) 

Α=μαδηθυξ ανηζμυξ= p++Κ=(κμοθιευκηα) 

Α=Δ+Κ 

Έκα ζημηπείμ  ζομβμιίδεηαη 
XA

Z   

                     Ρπμιμγηζμυξ οπμαημμηθχκ ζςμαηηδίςκ ζε άημμα θαη ηυκηα 

 p+ n 

 

e- 

ΜΡΔΓΠΓΞΜ ΑΠΜΙΜ Z= p+ A-Z p+= e- 

ΖΜΚ Z= p+ A-Z e -= p+ +(ακηίζεημ θμνηίμ) 

X→X+3 δηχπκεη, -3e- 

X→X-3 παίνκεη, +3e- 

 

 

Ειεθηνμκηaθή δμμή ηςκ αηυμςκ 
 

Tί είκαη ηa άημμa; 

Πα άημμα είκαη ηα δμμηθά ζςμαηίδηα ηεξ ύιεξ πμο απμηειμύκηαη από ηα πνςηόκηα, ηα κεηνόκηα θαη ηα 

ειεθηνόκηα. Πα πνςηόκηα θαη ηα κεηνόκηα βνίζθμκηαη ζογθεκηνςμέκα ζημκ πονήκα ημο αηόμμο.  

 

 Πα πνςηόκηα είκαη ζεηηθά θμνηηζμέκα ζςμαηίδηα με θμνηίμ +1. 

 Πα κεηνόκηα είκαη μοδέηενα ζςμαηίδηα. 

Δηαθμνέξ πεµηθχκ εκχζεςκ - µηγµάηςκ  

πεµηθή έκςζε  µίγµα  

 έκα είδμξ µμνίςκ   δύμ ή πενηζζόηενα είδε µμνίςκ  

 ζηαζενή ζύζηαζε   όπη ζηαζενή ζύζηαζε  

 ηδηόηεηεξ δηαθμνεηηθέξ  

            από ηα ζοζηαηηθά ηεξ  

 ηα ζοζηαηηθά ημο δηαηενμύκ  

           ηηξ ηδηόηεηέξ ημοξ  

 δεκ δηαθνίκμκηαη ηα ζοζηαηηθά ηεξ  

  

 

 

 δηαθνίκμκηαη ηα ζοζηαηηθά ημο 
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 Πα ειεθηνόκηα είκαη πμιύ μηθνά ζςμαηίδηα, ηα μπμία βνίζθμκηαη έλς από ημκ πονήκα, είκαη ανκεηηθά 

θμνηηζμέκα με θμνηίμ –1. 

Ιμκηέιμ ημο Bohr 

Βάζεη ημο Bohr μ πονήκαξ βνίζθεηαη ζημ θέκηνμ ημο αηόμμο θαη ηα ειεθηνόκηα θηκμύκηαη ζε θαζμνηζμέκεξ 

θοθιηθέξ ηνμπηέξ γύνς από ημκ πονήκα πμο μκμμάδμκηαη ζηηβάδεξ. 

Ε εκένγεηα ημο ειεθηνμκίμο θαζμνίδεηαη από ηε ζηηβάδα ζηεκ μπμία ακήθεη. 

 

Ηάζε ζηηβάδα παναθηενίδεηαη από: 

 n (θύνημξ θβακηηθόξ ανηζμόξ) n=1, 2, 3 

 γνάμμα K, L, M 

 εκένγεηα EK<EL<EM 

 

 

 

 

Ηύνημξ θβακηηθόξ ανηζμόξ  n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 

Οηηβάδα  Η L M N O P Q 

 

 

Ειεθηνμκηαθή δυμεζε 

 

Ε ειεθηνμκηαθή δόμεζε ημο αηόμμο δειαδή ε ημπμζέηεζε e- ζε ζημηβάδεξ αθμιμοζεί ημοξ ελήξ θακόκεξ: 

1. Ννώηα ζομπιενώκς ζημηβάδεξ με μηθνόηενε εκένγεηα δειαδή με ζεηνά K, L, M, N, Μ, P, Q. 

2. Γεμίδς θαη πνμπςνάς ζηεκ επόμεκε πςνίξ κα λεπενκάς ηα 2n2 ειεθηνόκηα ζε θάζε ζηηβάδα. 

ζηηβάδα max e- 2n2 

K 2 n=1 

L 8 n=2 

M 18 n=3 

N 32 n=4 

 

3. Ε ηειεοηαία δεκ πνέπεη κα έπεη πάκς από 8 (ακ έπεη ζπάς ζε 8 θαη θάηη) 

Ακ έπεη ζπάς ζε 8 θαη οπόιμηπα ή ζπάς ζε 18 θαη οπόιμηπα 

 

4. Ε πνμηειεοηαία δεκ πνέπεη κα έπεη πάκς από 18 θαη ιηγόηενα από 8 

 

Φφιιμ μαζεηή 

 

Γνώηεμα 1 

Μ µέγηζημξ ανηζµόξ ειεθηνμκίςκ πμο µπμνεί κα ημπμζεηεζεί ζηε ζηηβάδα M είκαη: 

α. 50, όπςξ πνμθύπηεη από ημκ ηύπμ 2n2 

β. 8, επεηδή είκαη πάκηα ελςηενηθή ζηηβάδα 

γ. 18, όπςξ πνμθύπηεη από ημκ ηύπμ 2n2 

δ. 18, επεηδή είκαη μ μέγηζημξ ανηζμόξ ειεθηνμκίςκ ζε θάζε ζηηβάδα 
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Γνώηεμα 2 

Νμηα ζηηβάδα έπεη μεγαιύηενε εκένγεηα ε Η ή ε Ι; 

 

Γνώηεμα 3 

Na θάκεηε ηεκ ειεθηνμκηαθή δμμή ηςκ παναθάης ζημηπείςκ: 

20Ca, 11Na, 7N, 8O, 19K 

Νενημδηθυξ πίκαθαξ 
 

Μ Νενημδηθόξ Νίκαθαξ είκαη μηα θαηάηαλε ηςκ 118 ζημηπείςκ πμο οπάνπμοκ, θαηά αύλμκηα αημμηθό ανηζμό (Δ).  

 

Μη ηδηόηεηεξ ηςκ ζημηπείςκ είκαη πενημδηθή ζοκάνηεζε ημο αημμηθμύ ημοξ ανηζμμύ. Ε πενημδηθόηεηα αοηή 

μθείιεηαη ζηεκ ακάιμγε πενημδηθόηεηα πμο εμθακίδεη ε ειεθηνμκηαθή δμμή ηεξ ελςηενηθήξ ζηηβάδαξ ηςκ 

αηόμςκ. 

 
 

Μ Ν.Ν απμηειείηαη από μμάδεξ (θάζεηεξ ζηήιεξ) θαη πενηόδμοξ (μνηδόκηηεξ γναμμέξ) 

 

Νενίμδμη  

Οοκμιηθά οπάνπμοκ  7 πενίμδμη. Ε θάζε μία πενηέπεη ζημηπεία θαηά αύλμκηα αημμηθό ανηζμό ηα μπμία έπμοκ 

ίδημ ανηζμό ζηηβάδςκ. Δειαδή μ ανηζμόξ ζηηβάδαξ ζομπίπηεη με ημ ανηζμό ηςκ ζηηβάδςκ πμο πνεζημμπμημύκηαη 

γηα ηεκ ειεθηνμκηθή δμμή ημο αηόμμο ημο ζημηπείμο. 

Ηάζε πενίμδμξ πενηέπεη ηόζα ζημηπεία όζα ειεθηνόκηα ε ακηίζημηπε ζηηβάδα δειαδή: 

 

Νενίμδμξ Γλςηενηθή ζηηβάδα Ανηζμυξ ζημηπείςκ 

1ε Η 2 

2ε L 8 

3ε M 8 
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4ε N 18 

5ε O 18 

6ε P 32 

7ε Q 26 

 

Ειεθηνμζεηηθυηεηα είκαη ε ηάζε πμο έπμοκ ηα ζημηπεία κα απμβάιιμοκ ειεθηνόκηα (μεηαιιηθόξ παναθηήναξ) 

θαη ειεθηνανκεηηθυηεηα ε ηάζε κα πνμζιαμβάκμοκ ειεθηνόκηα (με μεηαιιηθόξ παανθηήναξ) 

 

Ηαηά μήθμξ ηεξ πενηόδμο παναηενείηαη βαζμηαία μεηαβμιή ηδημηήηςκ. Οογθεθνημέκα, από ανηζηενά πνμξ ηα 

δεληά:  

 Γιαηηώκεηαη μ μεηαιιηθόξ παναθηήναξ θαη αολάκεηαη μ  με μεηαιιηθόξ 

 Γιαηηώκεηαη ε ειεθηνμζεηηθόηεηα θαη αολάκεηαη ε ειεθηνανκεηηθόηεηα. 

 Γιαηηώκεηαη ε αημμηθή αθηίκα. 

 
 

Έπμκηαξ μπνμζηά ζαξ ημκ πενημδηθό πίκαθα: 

Α. πμημ ζημηπείμ έπεη πημ μεγάιε αημμηθή αθηίκα; ημ Na ή ημ Al; 

Β. πμημ ζημηπείμ είκαη πημ ειεθηνανκεηηθό; ημ Μ ή ημ S; 

Γ. πμημ ζημηπείμ είκαη ειεθηνμζεηηθό; ημ K ή ημ Li; 

Δ. πμημ ζημηπείμ έπεη πημ έκημκμ μεηαιιηθό παναθηήνα; ημ Ca ή ημ Ba; 

 

Μμάδεξ  

Ηάζε μμάδα πενηιαμβάκεη ζημηπεία με ίδημ ανηζμό ειεθηνμκίςκ ζηεκ ελςηενηθή ζηηβάδα πμο έπμοκ πανόμμηεξ 

πεμηθέξ ηδηόηεηεξ. 

Μ ανηζμόξ θάζε θύνηαξ μμάδαξ δείπκεη ηςκ ανηζμό ηςκ ειεθηνμκίςκ ηεξ ελςηενηθήξ ζηηβάδαξ ημο αηόμμο 

Μη μμάδεξ δηαθνίκμκηαη ζε 8 θύνηεξ θαη 10 δεοηενεύμοζεξ 

 

Ανίζμεζε μμάδςκ 

1μξ ηνυπμξ 

Α= θύνηεξ μμάδεξ (IA, IΖA,.....VIIIA) 

Β= δεοηενεύμοζεξ μμάδεξ (IB, IIB, ……VIIIB) 

2μξ ηνυπμξ 

1, 2, 3,........ 18 

Μη μεταλλικός χαρακτήρας, ηλεκτραρνητικότητα 

Ατομική ακτίνα, μεταλλικός 
χαρακτήρας, 

ηλεκτροθετικότητα 
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Μμάδα  Μκμμαζία  Ζδηόηεηεξ  

IA ΑΘΗΑΘΖΑ μέηαιια 

ημ Ε αμέηαιιμ  

IIA ΑΘΗΑΘΖΗΓΟ ΓΑΖΓΟ μέηαιια 

VIIA ΑΘΜΓΜΚΑ 

 

αμέηαιια 

   

VIIIA ΓΡΓΓΚΕ ΑΓΞΖΑ ζομπιενςμέκε ζηηβάδα με 8 e- εθηόξ 

από He με 2 e-) 

Β Οημηπεία μεηάπηςζεξ ή 

μεηαβαηηθά  

Ιέηαιια με πμιιέξ θμηκέξ ηδηόηεηεξ 

Θακζακίδεξ: Πα μέηαιια με 58<Δ<71 με πανόμμηεξ ηδηόηεηεξ με ημ La. 

Αθηηκίδεξ: Πα ναδηεκενγά ζημηπεία με 58<Δ<71 με πανόμμηεξ ηδηόηεηεξ με ημ Ac. 

 

Ηαηά μήθμξ μηαξ μμάδαξ παναηενείηαη βαζμηαία μεηαβμιή ηδημηήηςκ. Οογθεθνημέκα, από πάκς πνμξ ηα θάης:  

 Αολάκεηαη μ μεηαιιηθόξ παναθηήναξ θαη μεηώκεηαη μ με μεηαιιηθόξ 

 Αολάκεηαη ε ειεθηνμζεηηθόηεηα θαη μεηώκεηαη ε ειεθηνανκεηηθόηεηα. 

 Αολάκεηαη ε αημμηθή αθηίκα. 

 

 

 

νεζημυηεηα Νενημδηθμφ Νίκαθα 

 Γηα ηεκ ακαθάιορε κέςκ ζημηπείςκ 

 Γηα ηεκ εοθμιόηενε μειέηε θοζηθώκ θαη πεμηθώκ ηδημηήηςκ αιιά θαη ηςκ μεζόδςκ παναζθεοήξ ημοξ. 

 Ννόβιερε ζομπενηθμνάξ ζημηπείςκ 

 

 

Φφιιμ μαζεηή 

Γνώηεμα 1 

Ε θαηάηαλε ηςκ ζημηπείςκ ζημκ πενημδηθό πίκαθα θαζμνίδεηαη από: 

a. ημ αημµηθό ημο βάνμξ 

b. ημκ ανηζµό ηςκ ειεθηνμκηθώκ ημο ζηηβάδςκ 

c. ημκ αημµηθό ημο ανηζµό 

d. ημκ ανηζµό ηςκ ειεθηνμκίςκ ηεξ ελςηενηθήξ ημο ζηηβάδαξ 

e. από άιιμοξ πανάγμκηεξ 

 

Γνώηεμα 2 

Πμ 8Μ βνίζθεηαη: 

a. Οηεκ 8ε μμάδα ημο πενημδηθμύ πίκαθα 

b. Οηεκ 8ε πενίμδμ ημο πενημδηθμύ πίκαθα 

c. Οηεκ 6ε θύνηα μμάδα θαη ζηεκ 2ε πενίμδμ ημο πενημδηθμύ πίκαθα 

d. Οηεκ 2ε μμάδα θαη ζηεκ 6ε πενίμδμ ημο πενημδηθμύ πίκαθα 

 

Γνώηεμα 3  
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Κα ζομπιενώζεηε ημκ πενημδηθό πίκαθα ημο ζπήμαημξ ημπμζεηώκηαξ ηα οπμζεηηθά ζημηπεία Α, Β, Γ, Δ, Γ, ΟΠ, 

Δ, Ε, Θ, Ζ γηα ηα μπμία δίκμκηαη μη ελήξ πιενμθμνίεξ : 

 1ε                 18ε 

 ΖΑ 2ε           13ε 14ε 15ε 16ε 17ε VIIIA 

1  ΖΖΑ           IIIA IVA VA VIA VIIA  

2   3ε 4ε 5ε 6ε 7ε 8ε 9ε 10ε 11ε 12ε       

3   ΖΖΖΒ ΖVB VB VIB VIIB V I I I B  IB IIB       

4                   

5                   

6                   

7                   

                   

                   

                   

 

Ζ. Πμ ζημηπείμ Α είκαη ημ ζημηπείμ με ημ μηθνόηενμ αημμηθό ανηζμό όιςκ ηςκ ζημηπείςκ ημο πενημδηθμύ πίκαθα. 

ΖΖ. Πμ ζημηπείμ Β δεκ ακηηδνά με θακέκα ζημηπείμ θαη έπεη ημ μεγαιύηενμ αημμηθό ανηζμό από ηα ζημηπεία ηεξ 

μμάδαξ ζηεκ μπμία ακήθεη. 

ΖΖΖ. Πμ ζημηπείμ Γ είκαη ημ πνώημ ζημηπείμ ηςκ αιμγόκςκ. 

ΖV. Πμ ζημηπείμ Δ έπεη αημμηθό ανηζμό 10. 

V. Πμ ζημηπείμ Γ ακήθεη ζηεκ 5ε  πενίμδμ θαη ζηεκ 4ε  μμάδα ημο πενημδηθμύ πίκαθα. 

VI. Πμ ζημηπείμ ΟΠ έπεη ημ μηθνόηενμ αημμηθό ανηζμό ζηεκ μμάδα ηςκ αιθαιηθώκ γαηώκ. 

VII. Πμ ζημηπείμ Δ είκαη ημ ηειεοηαίμ  ζημηπείμ ηεξ μμάδαξ ηςκ ιακζακίδςκ. 

VIII. Πμ ζημηπείμ Ε είκαη ημ 1μ ζημηπείμ ηεξ μμάδαξ ηςκ αθηηκίδςκ. 

IX. Πμ ζημηπείμ Θ είκαη ημ δεύηενμ ζημηπείμ ηεξ μμάδαξ ηςκ αιθαιίςκ. 

 

 

εμηθυξ δεζμυξ   
 

εμηθυξ δεζμυξ ιέμε όηη οπάνπεη, ακάμεζα ζε άημμα ή μμάδεξ αηόμςκ, όηακ μη ειθηηθέξ 

δοκάμεηξ πμο οπάνπμοκ ακάμεζα ζε αοηά είκαη ηόζμ μεγάιεξ πμο ηα ζογθναηεί εκςμέκα 

μεηαλύ ημοξ. 

 

Μ πεμηθόξ δεζμόξ είκαη ε θυιια πμο ζογθναηεί ηα άημμα ή άιιεξ δμμηθέξ μμκάδεξ ηεξ 

ύιεξ.   

 

Μ ιόγμξ πμο ζπεμαηίδμκηαη δεζμμί είκαη γηα κα γίκεη ημ ζύζηεμα πημ ζηαζενυ αθμύ ηειηθά έπεη παμειόηενε 

εκένγεηα. Aοηό επηηογπάκεηαη όηακ ηα άημμα απμθημύκ δμμή εογεκμύξ αενίμο. 

 

Ούμθςκα με ηεκ ειεθηνμκηθή ζεςνία ημο ζζέκμοξ, όηακ ζπεμαηίδεηαη πεμηθόξ δεζμόξ μεηαλύ αηόμςκ, αοηά  

“ακηαιιάζζμοκ” ή “ζοκεηζθένμοκ” ειεθηνόκηα με ζθμπό κα ζομπιενςζεί ε ελςηενηθή ημοξ ζηηβάδα με 8 

ειεθηνόκηα (ή με 2 εάκ πνόθεηηαη γηα ηεκ ζηηβάδα Η). 

 



Α Θοθείμο                                                   9Μ Θύθεημ  Νένηζηενίμο                                                                                                                        

Ανγύνε Αζεκά 9 

εμηθή ζομπενηθμνά αηόμμο/είδμξ δεζμμύ ελανηάηαη από: 

 Πα ειεθηνυκηα ζζέκμοξ (ειεθηνόκηα ελςηενηθήξ ζηηβάδαξ)  

 Όζα άημμα έπμοκ 1-3 e- ζηεκ ελςηενηθή ζηηβάδα δίκμοκ e- 

 Όζα άημμα έπμοκ 4-7 e- ζηεκ ελςηενηθή ζηηβάδα παίνκμοκ e-  

 Πα εογεκή αένηα (VIIIA μμάδα, 8 e- ζηεκ ελςηενηθή ζηηβάδα) είκαη αδνακή δε ζπεμαηίδμοκ εκώζεηξ, 

είκαη ζηε παμειόηενε/ζηαζενόηενε εκένγεηα. 

 

 Αημμηθή αθηίκα (μέγεζμξ ημο αηυμμο) 

 Όζμ πημ μηθνό είκαη έκα άημμμ ηόζμ πημ δύζθμια πάκεη e- αθμύ ηα ειεθηνόκηα έιθμκηαη πενηζζόηενμ 

από ημκ πονήκα. 

  Όζμ πημ μεγάιμ είκαη έκα άημμμ ηόζμ πημ εύθμια  πάκεη e- αθμύ ηα ειεθηνόκηα έιθμκηαη ιηγόηενμ από 

ημκ πονήκα. 

 

 

Γίδε δεζμχκ 

Ζμκηηθόξ - Γηενμπμιηθόξ δεζμόξ μκμμάδεηαη μ δεζμόξ πμο ζπεμαηίδεηαη με μεηαθμνά ειεθηνμκίςκ από ηεκ 

ελςηενηθή ζηηβάδα εκόξ αηόμμο ζηεκ ελςηενηθή ζηηβάδα εκόξ άιιμο αηόμμο. 

Πάζε απμβμιήξ ειεθηνμκίςκ έπμοκ ηα άημμα πμο ζηεκ ελςηενηθή ημοξ ζηηβάδα έπμοκ 1, 2 ή 3 ειεθηνόκηα 

μπόηε μεηαηνέπμκηαη ζε θαηηόκηα. 

Πάζε πνόζιερεξ ειεθηνμκίςκ έπμοκ ηα άημμα πμο ζηεκ ελςηενηθή ημοξ ζηηβάδα έπμοκ 5, 6 ή 7 ειεθηνόκηα 

μπόηε μεηαηνέπμκηαη ζε ακηόκηα. 

Ακάμεζα ζηα ακηίζεηα θμνηηζμέκα ειεθηνόκηα αζθμύκηαη ηζπονέξ ειεθηνμζηαηηθέξ δοκάμεηξ Coulomb. 

 
Δεκ οπάνπεη ε έκκμηα ημο μμνίμο ζηηξ ημκηηθέξ εκώζεηξ 

 

εμηθυξ ηφπμξ ημκηηθήξ έκςζεξ δείπκεη από πμηα ηόκηα απμηειείηαη θαη ζε πμηα ακαιμγία βνίζθμκηαη ηα ηόκηα 

ζημ πιέγμα 

π.π NaCl    Na+,Cl-     ακαιμγία 1:1 

Οημ πιέγμα θάζε Na+ πενηβάιιεηαη από 6 Cl- θαη θάζε Cl- πενηβάιιεηαη από 6 Na+, αιιά ηόκηα Cl- = ηόκηα Na+ 

 
 

Ε θνοζηαιιηθή δμμή ημο ΚαCl 
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αναθηενηζηηθά ημκηηθχκ εκχζεςκ 

1. Μλείδηα μεηάιιςκ, οδνμλείδηα μεηάιιςκ θαη άιαηα. 

2. Δεκ οπάνπμοκ μόνηα, αιιά θνύζηαιιμη με δμμηθέξ μμκάδεξ ηα ηόκηα. 

3. Ρρειά ζεμεία ηήλεςξ ιόγς ηςκ ηζπονώκ δοκάμεςκ Coulomb. 

4. Ηαθμί αγςγμί νεύμαημξ, αιιά ηα ηήγμαηα ημοξ θαη ηα οδαηηθά δηαιύμαηά ημοξ θαιμί. 

5. Γοδηάιοηεξ ζημ κενό. 

6. Ηνύζηαιιμη ζθιενμί, εύζναοζημη όπη ειαημί. 

 

 

Μμμημπμιηθόξ δεζμόξ 

Όηακ θαη ηα δύμ άημμα ζέιμοκ κα “πνμζιάβμοκ” ειεθηνόκηα, μμηνάδμκηαη απυ θμηκμφ έκα δεύγμξ ειεθηνμκίςκ 

δεμημονγώκηαξ έηζη ημκ μμμημπμιηθό δεζμό. 

Kάζε άημμμ μπμνεί κα ζπεμαηίζεη ηόζμοξ μμμημπμιηθμύξ δεζμμύξ όζα είκαη θαη ηα μμκήνε ειεθηνόκηα ζηεκ 

ελςηενηθή ημο ζηηβάδα. 

 

Γίδε μμμημπμιηθμφ δεζμμφ 

 

 

Νμιηθόξ μμμημπμιηθόξ δεζμόξ (μεηαλύ 

δηαθμνεηηθώκ αηόμςκ άνα με δηαθμνεηηθή 

ειεθηνανκεηηθόηεηα)  

Πμ θμηκό δεύγμξ ειεθηνμκίςκ έιθεηαη πεηζζόηενμ 

από ημ πημ ειεθηνανκεηηθό (ζπεμαηίδεηαη δίπμιμ) 

 

 

Ιε πμιηθόξ μμμημπμιηθόξ δεζμόξ (μεηαλύ ίδηςκ 

αηόμςκ άνα με ίδηα ειεθηνανκεηηθόηεηα) 

Πμ θμηκό δεύγμξ ειεθηνμκίςκ έιθεηαη ελίζμο από ηα 

δομ άημμα. 

Ειεθηνανκεηηθόηεηα μκμμάδεηαη ε ηάζε εκόξ αηόμμο κα έιθεη ειεθηνόκηα όηακ ζπεμαηίδεη δεζμμύξ με άιια 

άημμα. 

 
 

 

αναθηενηζηηθά μμμημπμιηθώκ εκώζεςκ 

1. Μλείδα/μλέα αμεηάιιςκ.  

2. Αένηα, ή ογνά με παμειά ζεμεία δέζεςξ ή μαιαθά ζηενεά με παμειό ζεμείμ ηήλεςξ. 

3. Μμμημπμιηθέξ εκώζεηξ ζομπιέγμαηα μμνίςκ (δμμηθέξ μμκάδεξ μόνηα) όπη ηζπονέξ δοκάμεηξ μεηαλύ αηόμςκ 

(ελαίνεζε δηαμάκηη-γναθίηεξ μεγαιμμόνηα ζθιενά, με ορειό ζεμείμ ηήλεςξ). 

4. Ηαθμί αγςγμί νεύμαημξ, μνηζμέκα οδαηηθά δηαιύμαηά ημοξ θαιμί. 

5. Δοζδηάιοηεξ ζημ κενό. 
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Φύιιμ μαζεηή  

Γνώηεμα 1 

Νμηεξ από ηηξ παναθάης εκώζεηξ είκαη ημκηηθέξ; 

Δίκμκηαη μη αημμηθμί ανηζμμί: 12Mg, 7Κ, 1Ε, 8Μ, 19Η,  Br, 16S, 9F 

a. Ιg3Κ2 

b. H2O 

c. K2O 

d. Βr2 

e. H2S 

f. KF  

 

Γνώηεμα 2 

Νμηεξ από ηηξ παναθάης εκώζεηξ είκαη μμμημπμιηθέξ; 

Δίκμκηαη μη αημμηθμί ανηζμμί:  7Κ, 1Ε, 6C, 9F, 17Cl, 20Ca, 9F, 16S, 3Li, 11Na 

a. ΚΕ3 

b. CF4 

c. Cl2 

d. CaCl2 

e. SF4 

f. NaLi 

 

Γνώηεμα 3 

Οε πμηα από ηα παναθάης μόνηα οπάνπμοκ πμιηθμί μμμημπμιηθμί δεζμμί; 

a. ΚΕ3 

b. Cl2 

c. H2O 

d. HBr 

e. O2 

f. H2 

 

 

 

 

 

εμηθμί ηφπμη 
 

Μ Ιμνηαθυξ ηφπμξ είκαη ηνόπμξ ζομβμιηζμμύ εκώζεςκ μ μπμίμξ δείπκεη: 

 Από πμηα ζημπεία απμηειείηαη ε έκςζε,  

 Πμκ αθνηβή ανηζμό ηςκ αηόμςκ ζημ μόνημ ηεξ έκςζεξ (ή ηεκ ακηίζημηπε ακαιμγία ακ πνόθεηηαη γηα 

ημκηηθή έκςζε). 

 

Γναθή θαη μκμμαημιμγία ηςκ θονηυηενςκ μμκαημμηθχκ θαη πμιοαημμηθχκ ηυκηςκ 

 Ζυκηα: Φμνηηζμέκα άημμα (μμκμαημμηθά) ή ζογθνμηήμαηα αηόμςκ (πμιοαημμηθά) 

 

  Ακηόκηα         Ηαηηόκηα  

(ανκεηηθό θμνηίμ)        (ζεηηθό θμνηίμ) 
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Μκμμαημιμγία μμκμαημμηθώκ ηόκηςκ 

F- Φζμνημύπμ ή θζμνίδημ O2- Μλογμκμύπμ ή μλείδημ 

Cl- ιςνημύπμ ή πιςνίδημ S2- Θεημύπμ ή ζμοιθίδημ 

Br- Βνςμημύπμ ή βνςμίδημ N3- Αδςημύπμ ή κηηνίδημ 

I- Ζςδημύπμ ή ηςδίδημ P3- Φςζθμνμύπμ ή θςζθίδημ 

H- Ρδνμγμκμφπμ ή οδνίδημ   

 

Μκμμαημιμγία πμιοαημμηθχκ ηυκηςκ 

-ηθό  -ώδεξ 

ClO3
-, BrO3

-, IO3
- ιςνηθό,... ClO2

-, BrO2
-, IO2

- ιςνηώδεξ,... 

NO3
- Κηηνηθό  NO2

- Κηηνώδεξ  

CO3
2- Ακζναθηθό, ...   

SO4
2- Θεηηθό SO3

2- Θεηώδεξ 

PO4
3- Φςζθμνηθό  PO3

3- Φςζθμνώδεξ  

Ρπεν-....-ηθό Ρπό-...-ώδεξ 

ClO4
-, BrO4

-, IO4
- Ρπενπιςνηθό,... ClO-, BrO-, IO-  

Όληκα ηόκηα 

ΕCO3
- Όληκμ ακζναθηθό HPO4

2- Όληκμ θςζθμνηθό 

ΕSO4
- Όληκμ ζεηηθό H2PO4

2- Δηζόληκμ θςζθμνηθό 

ΕSO3
- Όληκμ ζεηώδεξ HS- Όληκμ ζεημύπμ 

Άιια πμιοαημμηθά ηόκηα 

NΕ4
+ Αμμώκημ ΙnO4

- Ρπενμαγγακηθό  

OΕ- Ρδνμλείδημ CrO4
2- νςμηθό  

CN- Ηοάκημ (ή θοακίδημ) Cr2O7
2- Δηπνςμηθό  

 

 

Ανηζμυξ μλείδςζεξ εκόξ αηόμμο μνίδεηαη ςξ: 

 Πμ θαηκμμεκηθό θμνηίμ πμο ζα απμθηήζεη ημ άημμμ, ακ ηα θμηκά δεύγε απμδμζμύκ ζημ 

ειεθηνανκεηηθόηενμ άημμμ, ακ πνόθεηηαη γηα μία μμμημπμιηθή έκςζε. 

 Πμ πναγμαηηθό θμνηίμ πμο έπεη έκα ηόκ εάκ πνόθεηηαη γηα ημκηηθέξ εκώζεηξ. 

 

Ηακυκεξ οπμιμγηζμμφ ανηζμμφ μλείδςζεξ 

1. Μ ανηζμόξ μλείδςζεξ θάζε ζημηπείμο ζε ειεύζενε θαηάζηαζε είκαη πάκηα μεδέκ. 

2. Μ ανηζμόξ μλείδςζεξ ηςκ μμκαημμηθώκ ηόκηςκ ηζμύηαη πάκηα με ημ θμνηίμ ημο ηόκημξ. 

3. Πμ θζόνημ (F), ςξ ημ ειεθηνανκεηηθόηενμ όιςκ ηςκ ζημηπείςκ, έπεη ανηζμό μλείδςζεξ πάκηα –1 ζε 

όιεξ ηηξ εκώζεηξ ημο.  

4. Πμ μλογόκμ (Μ), ςξ ημ δεύηενμ ζε ζεηνά ειεθηνανκεηηθόηενμ ζημηπείμ, έπεη ζπεδόκ πάκηα ανηζμό 

μλείδςζεξ –2 με ελαίνεζε ημ δεζμό Μ-Μ ζηα οπενμλείδηα όπμο έπεη ανηζμό μλείδςζεξ –1  θαη ζε ιίγεξ 

εκώζεηξ όπμο εμθακίδεηαη μ δεζμόξ Μ-F πμο έπεη +2 (ημ θζόνημ είκαη ειεθηνανκεηηθόηενμ από ημ 

μλογόκμ) 

5. Πα αιθάιηα έπμοκ πάκηα ανηζμό μλείδςζεξ +1 θαη μη αιθαιηθέξ γαίεξ πάκηα +2. 

6. Πμ οδνμγόκμ (Ε) έπεη ανηζμό μλείδςζεξ +1 ζε ζπεδόκ όιεξ ηηξ εκώζεηξ ημο με ελαίνεζε ηα οδνίδηα ηςκ 

μεηάιιςκ όπμο, ςξ ειεθηνανκεηηθόηενμ, έπεη ανηζμό μλείδςζεξ –1. 

7. Οε θάζε πεμηθή έκςζε, ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηςκ ανηζμώκ μλείδςζεξ όιςκ ηςκ αηόμςκ ηζμύηαη 

πάκηα με ημ μεδέκ.  

8. Οε θάζε πμιοαημμηθό ηόκ, ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηςκ ανηζμώκ μλείδςζεξ όιςκ ηςκ αηόμςκ ηζμύηαη 

πάκηα με ημ θμνηίμ ημο ηόκημξ. 
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9. Πμ οδνμγόκμ (Ε) έπεη ανηζμό μλείδςζεξ +1 ζε ζπεδόκ όιεξ ηηξ εκώζεηξ ημο με ελαίνεζε ηα οδνίδηα ηςκ 

μεηάιιςκ όπμο, ςξ ειεθηνανκεηηθόηενμ, έπεη ανηζμό μλείδςζεξ –1. 

10. Οε θάζε πεμηθή έκςζε, ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηςκ ανηζμώκ μλείδςζεξ όιςκ ηςκ αηόμςκ ηζμύηαη 

πάκηα με ημ μεδέκ.  

11. Οε θάζε πμιοαημμηθό ηόκ, ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηςκ ανηζμώκ μλείδςζεξ όιςκ ηςκ αηόμςκ ηζμύηαη 

πάκηα με ημ θμνηίμ ημο ηόκημξ. 

 

 

Οοκήζεηξ ηημέξ ανηζμώκ μλείδςζεξ ζημηπείςκ ζηηξ εκώζεηξ ημοξ. 

 

Ιέηαιια Αμέηαιια 

Η, Κα, Ag +1 F -1 

Ba, Ca, Mg, Zn +2 H +1 (-1) 

Al +3 O -2 (-1, +2) 

Cu, Hg +1, +2 Cl, Br, I -1 (+1, +3, +5, +7) 

Fe, Ni +2, +3 S -2 (+4, +6) 

Pb, Sn +2, +4 N, P -3 (+3, +5) 

Mn +2, +4, +7 C, Si -4, +4 

Cr +3, +6   

 

Κα οπμιμγηζηεί μ ανηζμόξ μλείδςζεξ ημο Ιn ζημ KMnΜ4   .Δίκμκηαη μη ανηζμμί μλείδςζεξ ημο Η θαη ημο Mn. 

 

ΑΝΑΚΠΕΟΕ 

Μ ανηζμόξ μλείδςζεξ  

 ημο Η είκαη +1 

 ημο Μ είκαη -2  άνα (+1) + x + 4 (-2) = 0, μπόηε x=+7 

 ημο Ιn είκαη x 

 

 

Νχξ γνάθμομε ημκ Ιμνηαθυ ηφπμ μηαξ έκςζεξ; 

 

1. Γνάθμομε πνώηα ημ ημήμα ηεξ έκςζεξ με ζεηηθό ανηζμό μλείδςζεξ (+π) A θαη ζηε ζοκέπεηα ημ ημήμα ηεξ 

έκςζεξ με ανκεηηθό ανηζμό  μλείδςζεξ (-ρ) B 

 

Α+π Β-ρ 

 

 

2.  Μ εθζέηεξ ημο εκόξ γίκεηαη δείθηεξ ζημ άιιμ, εκώ ηα πνόζεμα δεκ ηα ιαμβάκμομε οπ‟ όρεκ μαξ. 

(Ακηαιιαγή ζζεκώκ) 

 

 

 

 

3. Ακ θάπμημξ δείθηεξ είκαη ημ 1 παναιείπεηαη. 

4. Ακ ημ ημήμα Α ή Β είκαη πμιοαημμηθό ηόηε ημ ηόκ γνάθεηαη εκηόξ πανεκζέζεςκ με ημκ ακηίζημηπμ δείθηε. 

5. Ακ γίκεηαη απιμπμίεζε ηεκ εθανμόδμομε ώζηε μη δείθηεξ κα δείπκμοκ ηεκ απιμύζηενε ακαιμγία εθηόξ ακ 

πνόθεηηαη γηα οπενμλείδημ ή γηα έκςζε ημο Εg. 

 

Αρ Βπ 

 

 
                      ψ     χ 
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Ναναδείγμαηα γναθήξ πεμηθχκ εκχζεςκ 

 

Οημηπεία Ρδνμγυκμ ιχνημ Οημηπεία Ρδνμγυκμ Μλογυκμ 

Ούμβμια H Cl Ούμβμια Ε Μ 

A.O +1 -1 A.O +1 -2 

Πύπμξ HCl Πύπμξ Ε2Μ 

 

 

Οημηπεία Αζβέζηημ  Μλογόκμ Οημηπεία Ιαγκήζημ  Μλογόκμ 

Ούμβμια Ca O Ούμβμια Mg F 

A. O 2               -2 

 

 

           2                      2 

A.O           2                        -1                 

 

            

           1                         2 

Ακηαιιαγή 

A.O 

Ακηαιιαγή 

A.O 

Πύπμξ Ca2O2           Ca O Πύπμξ MgF2 

 

 

 

Μκμμαημιμγία ακυνγακςκ εκχζεςκ 

 

 

 

Αρ Βπ 

Γιιάδα  IUPAC 

Δηαβάδμομε πνώηα ημ δεύηενμ ημήμα 

(Β) ηεξ έκςζεξ θαη ζηε ζοκέπεηα ημ 

πνώημ (Α). 

Δηαβάδμομε πνώηα ημ πνώημ (Α) ημήμα 

ηεξ έκςζεξ θαη ζηε ζοκέπεηα ημ δεύηενμ 

(Β). 

ΚαCl ιςνημύπμ κάηνημ Κάηνημ πιςνίδημ 

ΚαΕ Ρδνμγμκμύπμ κάηνημ Κάηνημ οδνίδημ 

ΚΕ4Cl Xιςνημύπμ αμμώκημ Αμμώκημ πιςνίδημ 

 

Ηακόκεξ Νανάδεηγμα 

 Ακ ημ Α έπεη πμιιμύξ ανηζμμύξ μλείδςζεξ ηόηε 

δειώκμομε ημκ ανηζμό μλείδςζεξ ημο Α 

Fe2O3  

 Γνάθμκηαξ ημκ ακηίζημηπμ ιαηηκηθό ανηζμό (Ζ, 

ΖΖ, ΖΖΖ,....) ημο Α ή 

Μλείδημ ημο ζηδήνμο (ΖΖΖ) 

 Βάδμκηάξ ημ πνόζεμα (μόκμ-, δη-,....) Πνημλείδημ ημο ζηδήνμο  

  

 Μη εκώζεηξ ημο μλογόκμο μκμμάδμκηαη μλείδηα  Cu2O    Μλείδημ ημο παιθμύ (Ζ) 

  

 Μη εκώζεηξ ημο οδνμγόκμο:  

 με μέηαιια μκμμάδμκηαη οδνίδηα ΚαΕ   Ρδνίδημ ημο καηνίμο 

 με αιμγόκα, ημ ζείμ θαη ημ θοάκημ (ΕπΑ)                 

.                   μκμμάδμκηαη ςξ οδνμ- όκμμα Α 

ΕCl   Ρδνμπιώνημ 

Ε2S   Ρδνόζεημ 

 με πμιοαημμηθά ακηόκηα μκμμάδμκηαη ςξ όκμμα 

ακηόκημξ  Α μλύ 

Ε2SO4  ζεηηθό μλύ 

 Γκώζεηξ ηεξ μμνθήξ Ι(ΜΕ)x μκμμάδμκηαη ςξ 

οδνμλείδημ ημο Ι 

ΗΜΕ οδνμλείδημ ημο θαιίμο 
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Φφιιμ μαζεηή 

Γνώηεμα 1 

Νμηα ή πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηή/ζςζηέξ; 

a. aνηζμόξ μλείδςζεξ ημο S ζημ SΜ3  
-2 είκαη 6. 

b. aνηζμόξ μλείδςζεξ ημο S ζημ SΜ3   είκαη 6. 

c. Μ ανηζμόξ μλείδςζεξ ημο Μ ζημ Μ3 είκαη 0. 

d. Μ ανηζμόξ μλείδςζεξ ημο Μ ζημ Μ3 είκαη 3. 

 

Γνώηεμα 2 

Έκα μέηαιιμ Ι δίκεη με ηε ζεηηθή μμάδα ηεκ έκςζε  Ι2(SO4)3  ημ μέηαιιμ Ι έπεη ανηζμό μλείδςζεξ; 

a. +3       β.-2      γ. -3     δ. -4 

 

Γνώηεμα 3 

Νμηεξ από ηηξ παναθάης εκώζεηξ έπμοκ ζςζηό ηύπμ ακ ημ μέηαιιμ Ι έπεη ανηζμό μλείδςζεξ +3; 

a. Ι2Μ3 

b. Ι2(CO3)3 

c. M(OH)3 

d. MF2 

e. M2H3 

 

Γνώηεμα 4 

Κα γνάρεηε ημοξ μμνηαθμύξ ηύπμοξ ακ ζοκδοάζεηε ηα θάζεηα ηόκηα ή μμάδεξ ηόκηςκ με ηα μνηδόκηηα θαη 

ζηε ζοκέπεηα κα ηα μκμμάζεηε 

 

 

 

O-2 S-2 OH- NO3
- CO3

-2 PO4
-3 

Ε+1       

μκμμαζία       

Κa+1       

μκμμαζία       

K+1       

μκμμαζία       

Ca+2       

μκμμαζία       

Mg+2 

 

      

μκμμαζία       

Cu       

μκμμαζία       

Al+3       

μκμμαζία       

Fe (III)       

μκμμαζία       
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Δ. Άιαηα 

 

Γεκηθόξ ηύπμξ: ΙΣΑ 

 

Ι =μέηαιιμ ή ζεηηθό πμιοαημμηθό ηόκ 

Α =αμέηαιιμ ή ανκεηηθό πμιοαημμηθό ηόκ 

π, ρ= ακαιμγία ακηόκηςκ θαη θαηηόκηςκ ζηεκ ημκηηθή έκςζε 

 

Γηα κα θαηαιάβς πναθηηθά όηη είκαη ε έκςζε είκαη άιαξ, απμθιείς όηη είκαη μηα από ηηξ οπόιμηπεξ εκώζεηξ 

 

Παληκόμεζε αιάηςκ 

1.Βάζεη ημο ακ οπάνπεη ζημ μόνημ μλογόκμ ή όπη ζε        μλογμκμύπα ZnCO3 

                                                                                     με μλογμκμύπα π.π NaCl 

 

 

Μκμμαημιμγία: υκμμα δεφηενμο μέιμοξ (αμέηαιιμ ή ανκεηηθυ πμιοαημμηθυ ηυκ) + υκμμα πνχημο 

μέιμοξ(μέηαιιμ ή ζεηηθυ πμιοαημμηθυ ηυκ) 

π.π NaCl πιςνημύπμ κάηνημ 

 

Ζδηυηεηεξ αιάηςκ 

 ηα άιαηα ηζπονμί ειεθηνμιύηεξ, δειαδή δηίζηακηαη πιήνςξ 

 ηα άιαηα θαη ηα ηήγμαηα ημοξ άγμοκ ημ ειεθηνηθό νεύμα 

 ηα άιαηα έπμοκ ορειά ζεμεία ηήλεςξ 

 πμιιά άιαηα είκαη εοδηάιοηα ζημ κενό 

 

 

 

 

εμηθέξ ακηηδνάζεηξ          

 

εμηθέξ ακηηδνάζεηξ/πεμηθά θαηκυμεκα μκμμάδμκηαη μη μεηαβμιέξ θαηά ηηξ μπμίεξ από μνηζμέκεξ ανπηθέξ 

μοζίεξ δεμημονγμύκηαη κέεξ, με δηαθμνεηηθέξ ηδηόηεηεξ.  

 
Νςξ γνάθς ζςζηά μηα πεμηθή ακηίδναζε; 

 

Αξ πάνμομε πανάδεηγμα ημ αζβέζηημ +πιχνημ→πιςνημφπμ αζβέζηημ 

 

1. Γνάθς ηα ακηηδνώκηα ζημ ανηζηενό θαη ηα πνμσόκηα ζημ δελί μμο πένη 
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Ca+Cl→CaCl 

 

2. Ννμζέπς ημοξ δείθηεξ  

 ζηα δηαημμηθά ειφζενα ζημηπεία βάδς δείθηε: 2  

 

Ca+Cl2→CaCl 

 

 ζηα μυνηα, γηα κα γνάρς ζςζηά ημ μμνηαθυ ημοξ ηφπμ, θάκς πηαζηί ηα θμνηία/ανηζμμφξ 

μλείδςζεξ ηςκ αηυμςκ πμο ηα απμηειμφκ 

 

Ca+Cl2→Ca+2Cl-1 

Ca+Cl2→CaCl2 

3. Βάδς ημοξ ζοκηειεζηέξ : 

 μεηνάς γηα θάζε ζημηπείμ, όζα άημμα είκαη ζηα ακηηδνώκηα (ανηζηενά), ηόζα άημμα κα είκαη ζηα 

πνμσόκηα (δεληά)  

(ηζμζηάζμηζε μάδαξ: μ ανηζμυξ ηςκ αηυμςκ δηαηενμφκηαη θαηά ηε δηάνθεηα μηαξ πεμηθήξ 

ακηίδναζεξ) 

 λεθηκώ από ηα πημ πμιύπιμθα μόνηα θαη ζεςνώ ζοκηειεζηή ημ 1 ζε αοηό ημ μόνημ 

 ηα άημμα ημο O θαη ημο H ηα μεηνώ ζημ ηέιμξ 

 

 

Γηα κα βνς ηςκ ανηζμό ηςκ αηόμςκ ημο ζημηπείμο ζηε μηα πιεονά  

 πμιιαπιαζηάδς ημ δείθηε ημο ζημηπείμο* ζοκηειεζηή υιμο ημο μμνίμο 

 ακ οπάνπεη άημμα εκυξ ζημηπείμο ζε δφμ μυνηα ζηε μηα πιεονά, ηα πνμζζέης 

 

1Ca+Cl2→1CaCl2 

4. Aκαγνάθεηαη ε θοζηθή θαηάζηαζε ηςκ ακηηδνώκηςκ θαη ηςκ πνμσόκηςκ 

(s) ζηενεό 

(l) ογνό 

(g) αένημ 

(aq) μοζία δηαιομέκε ζημ κενό-οδαηηθό δηάιομα 

↑αένημ 

↓ίδεμα 

 

Άιια παναδείγμαηα ζομπιήνςζεξ ζοκηειεζηχκ πεμηθχκ ακηηδνάζεςκ 

 

ππ Na2CO3 + Ca(OH)2 → NaOH + CaCO3 

      

Απάκηεζε: Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2 NaOH + CaCO3 

 

Na: 2 άημμα ανηζηενά – 1 άημμμ δεληά, άνα βάδς ζοκηειεζηή 2 δεληά 

C: 1 άημμμ ανηζηενά – 1 άημμμ δεληά 

Μ: 3 άημμα+2 άημμα=5 άημμα ανηζηενά – 3 άημμα+2 άημμα=5 άημμα δεληά 

H: 2 άημμα ανηζηενά – 2 άημμα δεληά 

 

ππ BaCl2 + HNO3 → Ba(NO3)2 + HCl 

 

Απάκηεζε: 1BaCl2 + 2 HNO3 → Ba(NO3)2 + 2HCl 

 

Ba: 1 άημμα ανηζηενά – 1 άημμμ δεληά 
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Cl: 2 άημμa ανηζηενά – 1 άημμμ δεληά, άνα βάδς ζοκηειεζηή 2 

N: 2 άημμa ανηζηενά – 2 άημμa δεληά, άνα βάδς ζοκηειεζηή 2 

Μ: 6 άημμα  ανηζηενά – 6 άημμα δεληά 

     H: 2 άημμα ανηζηενά – 2 άημμα δεληά 

 

ππ N2 + H2→ NH3 

 

Απάκηεζε: 1N2 + 3 H2→ 2NH3 

 

N: 2 άημμa ανηζηενά – 1 άημμa δεληά άνα βάδς ζοκηειεζηή 2 

     H: 6 άημμα δεληά – 2 άημμα ανηζηενά, άνα βάδς 3 

 

 

 

 

                                                          Νυηε γίκεηαη μηα ακηίδναζε 

                                                              Παπφηεηα ακηίδναζεξ 

αναθηενηζηηθά πεμηθχκ ακηηδνάζεςκ             Γκενγεηαθέξ μεηαβμιέξ θαηά ηεκ ακηίδναζε    

                                                       Απυδμζε ακηίδναζεξ 

                                     

1. Νυηε πναγμαημπμηείηαη μηα ακηίδναζε 

 Ούμθςκα  με ηε ζεςνία ηςκ ζογθνμφζεςκ ηα μόνηα ηςκ ακηηδνώκηςκ πνέπεη κα                        

ζογθνμοζημφκ θαηάιιεια δει με ηεκ θαηάιιειε ηαπφηεηα θαη μνηζμέκμ πνμζακαημιηζμυ. Έκα μηθνό 

πμζμζηό ζογθνμύζεςκ είκαη απμηειεζμαηηθέξ 

 

2.Παπφηεηα ακηίδναζεξ u (πυζμ γνήγμνα γίκεηαη μηα ακηίδναζε) 

Παπύηεηα ακηίδναζεξ = μνίδεηαη ε μεηαβμιή ηεξ ζογθέκηνςζεξ εκόξ από ηα ακηηδνώκηα ή ηα πνμσόκηα ζηε 

μμκάδα ημο πνόκμο 

Νανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ u 

α. Θενμμθναζία Π 

Ακ ↑Π→↑u 

β. Γπηθάκεηα ζηενεώκ 

Ακ ↑επηθάκεηαξ ζηενεώκ→↑u 

γ. Οογθέκηνςζε ακηηδνώκηςκ c 

Ακ ↑c ακηηδνώκηςκ →↑u 

δ. Ηαηαιύηεξ (έκδομα/βημθαηαιύηεξ)→↑u 

 

3. Γκενγεηαθέξ μεηαβμιέξ πμο ζοκμδεφμοκ ηε πεμηθή ακηίδναζε 

Όηακ ζπάζεη δεζμόξ πνεηάδεηαη εκένγεηα, όηακ δεμημονγείηαη δεζμόξ εθιύεηαη 

Γλχζενμε μκμμάδεηαη μηα ακηίδναζε πμο ειεοζενώκεη ζενμόηεηα Q ζημ πενηβάιιμκ 

ππ C + O2 →CO2 + Q 

 

Γκδυζενμε μκμμάδεηαη μηα ακηίδναζε πμο απμννμθά ζενμόηεηα ζημ πενηβάιιμκ 

ππ CaCO3  → CaO + CO2 – Q 

 

4. Νυζμ απμηειεζμαηηθή είκαη μηα ακηίδναζε (απυδμζε μηαξ ακηίδναζεξ) 

Ε απόδμζε μηαξ ακηίδναζεξ = μνίδεηαη ε πμζόηεηα εκόξ πνμσόκημξ πμο παίνκμομε πναθηηθά πνμξ ηεκ 

πμζόηεηα πμο ζα παίνκμομε ζεςνεηηθά, ακ ε ακηίδναζε ήηακ πιήνεξ (μμκόδνμμε) 

 

Νανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ α (απυδμζε) μηα ακηίδναζεξ 
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α. Θενμμθναζία  

β. Νίεζε εθόζμκ μεηέπμοκ αένηα 

γ. Οογθέκηνςζε c ακηηδνώκηςκ/πνμηόκηςκ  

 

εμηθέξ
ακηηδνάζεηξ

Οξειδοαναγωγικέρ

ανηιδπάζειρ

(Αλλάζει ο απιθμόρ οξείδωζηρ)

Μεηαθεηικέρ ανηιδπάζειρ

(Δεν αλλάζει ο απιθμόρ οξείδωζηρ)

ΟΡΚΘΓΟΕΟ ΑΝΜΟΡΚΘΓΟΕΟ
/ΔΖΑΟΝΑΟΕΟ

ΑΝΘΕΟ
ΑΚΠΖΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ

ΔΖΝΘΕΟ
ΑΚΠΖΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ ΓΛΜΡΔΓΠΓΞΩΟΕ

              
 

1.Ακηηδνάζεηξ Οφκζεζεξ  

Νυηε; δομ ή πενηζζυηενα ζημηπεία ακηηδνμφκ γηα κα ζπεμαηίζμοκ μηα πεμηθή έκςζε 

 

         Α+Β→ΑΒ 

 

π.π H2+Cl2→2HCl 

Ναναηήνεζε:ημ H από ΑΜ=0 έγηκε ΑΜ=+1 

                   ημ Cl από ΑΜ=0 έγηκε ΑΜ=-1 

 

2a. Ακηηδνάζεηξ Απμζφκζεζεξ  

  Νυηε; μηα έκςζε δηαζπάηαη ζηα ζημηπεία ηεξ 

 

        ΑΒ→Α+Β 

 

ππ 2HgO→2Hg+O2 

Ναναηήνεζε:ημ Hg από ΑΜ=+2 έγηκε ΑΜ=0 

                   ημ O από ΑΜ=-2 έγηκε ΑΜ=0 

 

2β.Ακηηδνάζεηξ Δηάζπαζεξ  

  Νυηε; μηα έκςζε δηαζπάηαη ζε πενηζζυηενεξ απιμφζηενεξ εκχζεηξ 

 

        ΑΒ→ΓΔ+ ΓΔ 

 

ππ 2KClO3→2KCl+3O2 
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Ναναηήνεζε:ημ Cl από ΑΜ=+5 έγηκε ΑΜ=-1 

                   ημ O από ΑΜ=-2 έγηκε ΑΜ=0 

 

Ννμζμπή CaCO3→ CaO+ CO2 είκαη ακηίδναζε δηάζπαζεξ, αιιά όπη μλεηδμακαγςγηθή 

 

3. Ακηηδνάζεηξ Απιήξ Ακηηθαηάζηαζεξ  

Νυηε; έκα ζημηπείμ ζε ειεφζενε θαηάζηαζε ακηηθαζηζηά έκα άιιμ ζημηπείμ ζε μηα έκςζε, ακ είκαη πημ 

ηζπονυ απυ αοηυ 

Ακ γίκεηαη ή όπη ε ακηίδναζε ημ ζομπεναίκς από ηε ζεηνά δναζηηθόηεηαξ ηςκ μεηάιιςκ θαη ηςκ αμεηάιιςκ. 

Ννμτπυζεζε γηα κα γίκεη ε ακηίδναζε απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ είκαη ημ ειεύζενμ ζημηπείμ πμο ακηηθαζηζηά ημ 

άιιμ ζημηπείμ ζηεκ έκςζε, κα είκαη δναζηηθόηενμ από αοηό 

 

 

Γηα ηα μέηαιια ζεηνά δναζηηθόηεηαξ 

 
 

 

Γηα ηα αμέηαιια ζεηνά δναζηηθόηεηαξ 

 

ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΟΠΕΚ ΑΝΘΕ ΑΚΠΖΗΑΠΑΟΠΑΟΕ 

  Ι1+Ι2
+ Γ-

→ Ι1Γ+ Ι2    ακ Ι1 μέηαιιμ, πημ δναζηηθό από Ι2 μέηαιιμ ή ημ Ε 

  Α1+Γ
+Α2

-
→ΓΑ1+ Α2       ακ Α1 αμέηαιιμ ,πημ δναζηηθό από Α2 αμέηαιιμ 

 

ππ Zn+CuSO4 →……….. 

Απάκηεζε: Zn + Cu +2SO4 
-2 → Zn+2SO4

-2 + Cu        o Zn πημ δναζηηθόξ από ημ Cu 

                 Zn+ CuSO4 → ZnSO4+Cu 

 

Ναναηήνεζε:μ Zn από ΑΜ=0 έγηκε ΑΜ=+2 

                   ημ Cu από ΑΜ=+2 έγηκε ΑΜ=0 

 

Ναναηενήζεηξ 

 ακ ημ μέηαιιμ έπεη παναπάκς από έκα ανηζμό μλείδςζεξ, ζηα πνμσόκηα εμθακίδεηαη με ημ 

μηθνόηενμ ανηζμό μλείδςζεξ ππ Fe+1 θαη όπη Fe+2 

Γλαίνεζε μ παιθόξ πμο δίκεη εκώζεηξ ημο Cu+2 θαη όπη ημο Cu+1 

 ηα αναηό/ποθκό δηάιομα HNO3 θαη ημ ποθκό δηάιομα H2SO4 δίκμοκ ακηηδνάζεηξ μλεηδμακαγςγήξ 

πμιύπιμθεξ μμνθήξ 

Γηδηθέξ πενηπηχζεηξ ακηηδνάζεςκ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ 

μέηαιιμ (K,Na,Ba,Ca) + κενυ→βάζε ημο μεηάιιμο +H2↑ 
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ππ 2Na(s)+ 2H2O(l)→2NaOH(aq) + H2↑ 

 

ηα οπυιμηπα πημ δναζηηθά απυ ημ Ε μέηαιια + αημμφξ κενμφ (ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ)→μλείδημ ημο 

μεηάιιμο + H2↑ 

 

ππ Mg(s)+H2O(g) →MgO(s)+H2↑ 

 

 

 ΔΖΝΘΕΟ ΑΚΠΖΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ 

ΙΓΠΑΘΓΠΖΗΓΟ 

                                        ΓΛΜΡΔΓΠΓΞΩΟΕ 

 

 

1.Ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ:  

 

Νυηε; υηακ ακηηδνμφκ ηα οδαηηθά δηαιφμαηα δομ ειεθηνμιοηχκ (μλέα, βάζεηξ, άιαηα), θαη μη 

ειεθηνμιφηεξ ακηαιιάζζμοκ ηυκηα 

 

Α+Β- +Γ+Δ-
→Α+Δ-+Γ+Β- 

 

Ννμτπυζεζε γηα κα γίκεη μηα ακηίδναζε δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ πνέπεη έκα από ηα πνμσόκηα κα είκαη ίδεμα, 

ή αένημ, ή ειάπηζηα ημκηηδόμεκε έκςζε ππ.H2O 

 

ΑΓΞΖΑ; HF,HCl, HBr, HI,H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 

 

IZHMATA: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4,CaSO4,PbSO4 

„Μια ηα ακζναθηθά άιαηα εθηόξ από Η2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3 

„Μια ηα ζεημύπα άιαηα εθηόξ από Η2S, Na2S, (NH4)2S 

„Μια ηα οδνμλείδηα ηςκ μεηάιιςκ εθηόξ από ΗΜΕ, NaΜΕ, Ca (OH)2, Ba (OH)2, 

 

 

ππ BaCl2(aq)+ HNO3(aq) →……. 

 

Απάκηεζε: Ba +2Cl2 
-1+ H +1NO3 

-1→Ba +2(NO3) 
-1+H +1Cl-1 

                BaCl2+HNO3→Ba(NO3)2+HCl↑      ε ακηίδναζε γίκεηαη γηαηί ημ HCl είκαη αένημ 

               1BaCl2(aq) +2 HNO3(aq) →Ba(NO3)2(aq)+2HCl↑ 

 

Ναναηήνεζε:ημ Ba από ΑΜ=+2 πανέμεηκε ΑΜ=+2 

                    ημ Cl από ΑΜ=-1 πανέμεηκε ΑΜ=-1  

                    ημ Κ από ΑΜ=+5 πανέμεηκε ΑΜ=+5 

                     ημ Μ από ΑΜ=-2 πανέμεηκε ΑΜ=-2 

 

ππ 1Na2CO3(aq)  + Ca(OH)2(aq) → 2NaOH(aq)  +1 CaCO3↓ 

 

Νενηπηχζεηξ ζηε δηπιή ακηηθαηάζηαζε: 

 μλφ1 + άιαξ1→ μλφ2 + άιαξ2 

 βάζε1 + άιαξ1→ βάζε2 + άιαξ2 

 άιαξ1+ άιαξ2 → άιαξ3+ άιαξ4 
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ππ. ΕΚΜ3 + AgCl → HCl ↑ + AgNO3 

     2KCN + H2SO4 → K2SO4 + 2HCN↑ 

ππ. Ag2S + 2KOH → 2AgOH↓ + K2S 

ππ. NaCl + AgCN → NaCN + AgCl↓ 

    K2SO4 + CaCl2 → CaSO4↓ + 2KCl 

 

Γηδηθέξ πενηπηχζεηξ ζηηξ ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ 

Ακ ζηα πνμσόκηα έπμομε 

1. H2CO3 (αζηαζήξ έκςζε) γίκεηαη CO2+H2O     ππ Na2CO3 + H2SO4 →……….. 

                                                  Na2 
+1CO3 

-2+ H2 
+1SO4 

-2 → Κα 
+1SO4 

-2+H+1CO3 
-2 

                                                  Na2CO3 + H2SO4 → Κα2SO4 + H2CO3 

                                                  Na2CO3 + H2SO4 → Κα2SO4 + CO2 ↑ + H2O 

                                                                                 γίκεηαη ακηίδναζε γηαηί CO2 αένημ 

 

2. H2SO3 (αζηαζήξ έκςζε) γίκεηαη SO2+H2O    ππ Na2SO3 + HCl………… 

                                                                            Na2SO3 + HCl  NaCl+ H2SO3 

                                                  Na2SO3 + HCl  NaCl + SO2 + H2O 

                                                  Na2SO3 + HCl  2NaCl + SO2 + H2O 

3. NH4OH (οπμζεηηθή έκςζε)  γίκεηαη NH3+H2O    ππ NH4Cl + Ca(OH)2………… 

                                                             NH4Cl + Ca(OH)2  NH4OH + CaCl2 

                                                           NH4Cl + Ca(OH)2  NH3 + H2O + CaCl2  

                                                           2NH4Cl + Ca(OH)2  2 NH3+ 2 H2O + CaCl2 

Γνάθς αιιαγέξ θαη μεηά βάδς ζοκηειεζηέξ 

 

2.Γλμοδεηένςζε 

Νυηε; όηακ έκα δηάιομα μλέμξ ακηηδνάζεη με δηάιομα βάζεξ πνμξ ζπεμαηηζμό άιαημξ θαη κενμύ. Μη 

ακηηδνάζεηξ ελμοδεηένςζεξ γίκμκηαη πάκηα 

 

Γίκαη μ ίδημξ μεπακηζμόξ με δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ  

Ακ ζε έκα οδαηηθό δηάιομα μλέμξ πνμζηεζεί δηάιομα βάζεξ, ηα ηόκηα ημο Ε+ πμο πνμένπμκηαη από ημ μλύ 

δεζμεύμκηαη από ηα ηόκηα ημο οδνμλοιίμο ΜΕ- πμο πνμένπμκηαη από ηε βάζε θαη ζπεμαηίδμοκ κενό H2O. 

Αοηυ ιέγεηαη ελμοδεηένςζε (ελμοδεηενχκμκηαη μη ηδηυηεηεξ ημο μλέμξ θαη μη ηδηυηεηεξ ηεξ βάζεξ) 

Μη ακηηδνάζεηξ ελμοδεηένςζεξ γίκμκηαη πάκηα, γηαηί ζηα πνμσυκηα έπμομε κενυ H2O, πμο είκαη ειάπηζηα 

ημκηηδόμεκε έκςζε  

 

 

                                   H++OH-
→H2O.                          

      

π.π H+Cl-(aq) +Na+OH-
(aq) →NaCl(aq) +H2O(l) 

 

Ακ γίκεη πιήνεξ ελμοδεηένςζε (μλέμξ με βάζε) πνμθύπημοκ μοδέηενα άιαηα 

Ακ γίκεη μενηθή ελμοδεηένςζε πνμθύπημοκ όληκα θαη βαζηθά άιαηα 
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ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΟΠΕΚ ΓΛΜΡΔΓΠΓΞΩΟΕ 

 μλύ θαη βάζε → άιαξ θαη κενυ (1) 

 μλύ θαη ΚΕ3→ άιαξ ΚΕ4
+      (2) 

 όληκμ μλείδημ θαη βάζε → άιαξ θαη κενυ  (3) 

 βαζηθό μλείδημ θαη μλύ → άιαξ θαη κενυ  (4) 

 όληκμ μλείδημ θαη βαζηθό μλείδημ → άιαξ  (5) 

ππ H2SO4(aq) +2KOH(aq) →……………………..(1) 

H2 
+1SO4 

-2+K +1OH -1→K 
+1SO4 

-2+ H-OΕ 

H2SO4+KOH→K2SO4+H2O 

H2SO4(aq) +2KOH(aq) →K2SO4(aq) +2H2O(l) 

 

ππ H2S +Ca(OH)2 →CaS+2H2O  (1) 

 

ππ ΚΕ3(aq)  + HCl(aq)  → NH4Cl(aq)                (2) 

    H2SO4  + 2ΚΕ3→ (NH4)2SO4              (2) 

 

ππ SO3 +2AgOH→Ag2SO4+H2O     (3) 

    N2O5+Ba(OH)2→Ba(NO3)2+H2O    (3) 

 

ππ H2S+K2O→……………(4) 

             βαζηθό μλείδημ θαη ακηίζημηπε βάζε 

H2 
+1S-2+K +1OΕ-1→K +1S-2+H-OΕ 

H2S+K2O→K2S+H2O 

 

ππ 2HCl+CaO→CaCl2+H2O  (4) 

 

ππ N2O5+CaO→Ca(NO3)2   (5) 

   CO2+ Na2O → Na2CO3   (5) 

 

Γηδηθέξ πενηπηχζεηξ ζηηξ ακηηδνάζεηξ ελμοδεηένςζεξ 

 

1.Όηακ ακηηδνά NH3 με μλύ δεκ πανάγεηαη H2O θαη πνμσόκ είκαη ημ αμμςκηαθό άιαξ. 

2.Όηακ ακηηδνά όληκμ μλείδημ θαη βαζηθό μλείδημ δεκ πανάγεηαη H2O 

3.Όηακ ακηηδνά όληκμ μλείδημ θαη βάζε πνέπεη κα βνμύμε ημ μλύ από ημ μπμίμ πνμήιζε ημ όληκμ μλείδημ, θαη 

κα ακηηδνάζεη με ηε βάζε ςξ μλύ. Αθμύ βνς πνμσόκηα (από μλύ + βάζε), βάις δείθηεξ,  βάδς ζοκηειεζηέξ 

με ακηηδνώκηα ημ μλείδημ θαη ηε βάζε. 

4. Όηακ ακηηδνά βαζηθό μλείδημ θαη μλύ πνέπεη κα βνμύμε ηε βάζε από ηεκ μπμία πνμήιζε ημ βαζηθό 

μλείδημ, θαη κα ακηηδνάζεη με ημ μλύ ςξ βάζε. Αθμύ βνς πνμσόκηα (από μλύ + βάζε), βάις δείθηεξ, βάδς 

ζοκηειεζηέξ με ακηηδνώκηα ημ μλείδημ θαη ημ μλύ. 

  

ΒΑΟΖΗΑ ΜΛΓΖΔΖΑ    ΑΚΠΖΟΠΜΖΓΟ ΒΑΟΓΖΟ 

Η20 ΗΜΕ 

    Ca0 Ca(OH)2 

FeO Fe(OH)2 

Fe2O3 Fe(OH)3 

ΜΛΖΚΑ ΜΛΓΖΔΖΑ         ΑΚΠΖΟΠΜΪΑ ΜΛΓΑ 
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CΜ2 Ε2CΜ3 

              SΜ2 Ε2SΜ3 

S03 Ε2S04 

P2Μ3 Ε3PΜ3 

P2O5 Ε3PΜ4 

N205 ΕN03 

 

ΓΝΑΙΦΜΠΓΞΖΔΜΚΠΑ ΜΛΓΖΔΖΑ          ΩΟ ΜΛΡ                  ΩΟ ΒΑΟΕ 

Αl203                                                                         H3AlO3                            Αl(ΜΕ)3 

         ZnO                                                   H2ZnO2                  Zn(OH)2 

 

 

ΑΟΗΕΟΓΖΟ: ΝΩΟ ΓΞΑΦΩ/ΟΡΝΘΕΞΩΚΩ ΙΖΑ ΑΚΠΖΔΞΑΟΕ 

1. Βνίζθς ακ ε ακηίδναζε είκαη μλεηδμακαγςγηθή ή μεηαζενηθή 

2. Ννμζδημνίδς ηεκ θαηεγμνία δειαδή ζύκζεζε, ελμοδεηένςζε θ.ι.π 

3. Βνίζθς ηα πνμσόκηα 

4. Ακ ε ακηίδναζε είκαη απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ ειέγπς εάκ όκηςξ γίκεηαη. 

5. Γνάθς ημοξ μμνηαθμύξ ηύπμοξ ηςκ πνμσόκηςκ (θάκμκηαξ πηαζηί ημοξ ανηζμμύξ μλείδςζεξ  θαη όηακ ηα 

δηαημμηθά ζημηπεία είκαη ειέοζενα δεκ λεπκάς κα βάις ημ 2) ΝΞΜΟΜΕ ΜΖ ΔΓΖΗΠΓΟ ΟΠΑ ΙΜΞΖΑ 

ΙΝΑΖΚΜΡΚ ΙΓ ΑΡΠΜ ΠΜΚ ΠΞΜΝΜ. ΔΓΚ ΠΜΡΟ ΙΓΠΑΦΓΞΩ ΑΝΜ ΠΑ ΑΚΠΖΔΞΩΚΠΑ, ΓΗΠΜΟ ΑΚ ΓΖΚΑΖ 

ΝΜΘΡΑΠΜΙΖΗΜ ΖΜΚ ΝΜΡ ΝΑΚΓ ΙΑΔΖ (Ν SO3
-2) 

6. Ακ ε ακηίδναζε είκαη δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ επίζεξ ειέγπς εάκ όκηςξ γίκεηαη 
ΝΞΜΟΓΩ ΑΚ ΓΖΚΑΖ ΔΖΝΘΕ ΑΚΠΖΗΑΠΑΟΠΑΟΕ, ΑΚ ΓΚΑ ΑΝΜ ΠΑ ΝΞΜΤΜΚΠΑ ΓΖΚΑΖ ΠΜ H2CO3, H2SO3, NH4OH ΜΝΜΡ 

ΠΑ ΑΚΠΖΗΑΘΖΟΠΩ 

7. Βάδς ζοκηειεζηέξ. 

 Πα Ε, Μ ηα μεηνάς ζημ ηέιμξ 

 Ακ έρς 2 άημμα ζηα ακηηδνώκηα θαη 3 άημμα ζηα πνμσόκηα βάδς ζοκηειεζηέξ ώζηε κα βγεη ημ 

ειάπηζημ θμηκό πμιιαπιάζημ δει 6. 

   ππ 2S + 3O2  2SO3 

 

 

 

ΦΡΘΘΜ ΙΑΘΕΠΕ 

 

1. Νμηα από ηηξ επόμεκεξ πεμηθέξ εληζώζεηξ είκαη ζςζηέξ;  

Α N2 + H2  NH3 

B.       C + O2  CO2 

C.      2KOH + H2S K2S + 2H2O 

D. 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3 H2 

E.      HCl + AgNO3 AgCl2+ 2 HNO3 

 

2. Κα ακηηζημηπίζεηε ηε ζηήιε Ζ με ηε ζηήιε ΖΖ 

           I                                                                             II 

1. C + O2  CO2 a. μεηαζεηηθή, ελμοδεηένςζε 

b. μλεηδμακαγςγηθή, ζύκζεζε 2. Cu(OH)2+H2SO4 CuSO4+2H2O 
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3. 2HgO  2 Hg + O2 c. μλεηδμακαγςγηθή, απμζύκζεζε 

d. μλεηδμακαγςγηθή, απιή ακηηθαηάζηαζε 

e. μεηαζεηηθή, δηπιή ακηηθαηάζηαζε 

f. μεηαζεηηθή, δηάζπαζε 

4. CaCO3  CaO + CO2 

5. 2Κα + 2H2O  2NaOH + H2 

6. BaCl2 + 2HNO3Ba(NO3)2 + 2HCl 

7. 3SO3 + Fe2O3→Fe2(SO4)3 

8. Δn + 2HClZnCl2+H2 

 

3. Ιε πμημοξ ηνόπμοξ μπμνμύμε κα αολήζμομε ηεκ ηαπύηεηα ηεξ παναθάης ακηίδναζεξ; 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3 (g) 

 

4. Κα ζομπιενςζμύκ μη ζοκηειεζηέξ ζηηξ επόμεκεξ πεμηθέξ εληζώζεηξ; 

1. N2 + H2  NH3 

2. KOH + H2SO4  K2SO4 + H2 

3.  Fe +Cl2FeCl3 

4. H2SO4+ ΚΕ3→ (NH4)2SO4 

5. N2O5 + CaO→Ca(NO3)2 

 

5. Κα ζομπιενςζμύκ μη πεμηθέξ εληζώζεηξ ηςκ παναθάης ακηηδνάζεςκ : 

1. Fe  +  O2   

2. HCl 

3. P2O5 + H2O  

4. Ag + HCl 

5. Na2CO3 + H2SO4  

 

6. Κα γναθμύκ μη εληζώζεηξ 

1. πιςνημύπμ αμμώκηα + οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο 

2. οδνμλείδημ ημο ζηδήνμο (ΖΖΖ) + οδνμπιώνημ 

3. δημλείδημ ημο άκζναθα+ ηνημλείδημ ημο ανγηιίμο 

4. ηνημλείδημ ημο ανγηιίμο+ ζεηηθό μλύ 

5. αμμςκία + οδνμπιώνημ 

 

 

7. Κα ζομπιενςζμύκ μη πεμηθέξ εληζώζεηξ ηςκ παναθάης ακηηδνάζεςκ : 

Κα ζοµπιενώζεηε ηηξ παναθάης πεµηθέξ εληζώζεηξ πμημηηθά θαη πμζμηηθά θαη κα πνμζδημνίζεηε ηε 

θαηεγμνία πμο ακήθεη ε θάζε μία. 

a) HCl + NaOH →........ + ........ 

b) Zn + HCl →........ + ........ 

c) H2SO4 + BaCl2 →........ + ........ 
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d) NaCl + AgNO3 →........ + ........ 

e) FeS + ............ →H2S + FeCl2 

f)  ............. + CaO →CaCl2 + H2O 

g) Na2CO3 + ............ →CaCO3 + ............ 

h) NaOH + .............. →NaCl + NH3 + ............. 

i) . ............ + H2O →H2SO4 

j) ............ + H2O →NaOH + H2 

k)  ............ + H2O →NaOH 

l) ............ + ............ →NH3 

m) Fe(OH)3 + ............. →Fe(NO3)3 + H2O 

n) BaO + H3PO4 →............ + ............ 

o) NH3 + ............. →(NH4)2SO4 

p) Ca(OH)2 + N2O5 →............. + ............. 

q) CO2 + .............. →Na2CO3 + H2O 

r) P2O5 + ............ →H3PO4 

s) Pb(NO3)2(aq) + 2 HCl(aq) →PbCl2 + 2HNO3 

t) FeCl2(aq) + K2S(aq) →2KCl + FeS 

u) Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) →2NaCl + BaSO4 

v) Al2(SO4)3(aq) + Ba(OH)2(aq) →3BaSO4 + 2Al(OH)3 

w) Na2S(aq) + H2SO4(aq) →H2S + Na2SO4 

x) K2CO3(aq) + 2HCl(aq) →2KCl + H2O + CO2 

y) NaOH(aq) + HNO3(aq) →NaNO3 + H2O 

z) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →CaSO4 + 2H2O 

aa) Fe  +  O2   

bb) HCl 

cc) P2O5 + H2O  

dd) Ag + HCl 

ee) Na2CO3 + H2SO4 → 

ff) πιςνημύπμ αμμώκηα + οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο→ 

gg) οδνμλείδημ ημο ζηδήνμο (ΖΖΖ) + οδνμπιώνημ→ 

hh) δημλείδημ ημο άκζναθα+ ηνημλείδημ ημο ανγηιίμο→ 

ii) ηνημλείδημ ημο ανγηιίμο+ ζεηηθό μλύ→ 

jj) αμμςκία + οδνμπιώνημ→ 
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kk)             +           → Fe(NO3)3 +           

ll)                +       NH3   → (NH4)2SO4 

mm)  K2O  +                      → KCl   +           

nn)              +   HBr  → CO2 +                 + 
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ΓΝΖΘΓΓΙΓΚΓΟ ΑΟΗΕΟΓΖΟ ΑΝΜ ΠΕΚ ΠΞΑΝΓΔΑ ΘΓΙΑΠΩΚ 
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