
Τοπικός Διαγωνισμός 

Μάθημα 
Διάρκεια Εξέτασης 
Σχολείο  

Μαθητές 
1. 
2. 
3. 

 

Φυσικές και Χημικές ιδιότητες του μαρμάρου
 
Θεωρία 
Πυκνότητα: 𝜌 =  
Τα οξέα έχουν pH μικρότερο του 7, ενώ οι βάσεις έχουν μεγαλύτερο του 7.
Πεχαμετρικό χαρτί:  Με εμποτισμό του πεχαμετρικού χαρτιού και με σύγκριση του χρώματος αυτού  με 
τον χρωματικό δείκτη προσδιορίζουμε το pH του διαλύματος.
Σκληρότητα με την κλίμακα Mohs.  Κάθε υλικό χαράσσει τα λιγότερο σκληρά υλικά και χαράσσεται από τα
σκληρότερα.  
 
Πειραματικό Μέρος 
Α1.  Αναζητήστε στη Wikipedia τα λήμματα μάρμαρο και ασβεστόλιθος και βρείτε τ
το οποίο αποτελούνται: 
 
Μάρμαρο:……………………………………………………………………..
 
Ασβεστόλιθος:……………………………………………………………….
 
Α2. Αναγνώριση πετρωμάτων με βάση τις πληροφορίες που βρήκατε στη Wikipedia για το μάρμαρο και 
τον ασβεστόλιθο. 

Πέτρωμα Α: ………………………………………………………

Πέτρωμα Β: …………………………………………………………

 
Α3. Χρησιμοποιήστε τον ογκομετρικό κύλινδρο και το ζυγό για τη μέτρηση του όγκου και της
μαρμάρου και συμπληρώστε τον πίνακα:

Μάζα  

Όγκος  
 
Α4. Υπολογίστε την πυκνότητα του μαρμάρου από τις πιο πάνω μετρήσεις.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Χημεία 
45 Λεπτά 

Φυσικές και Χημικές ιδιότητες του μαρμάρου

Τα οξέα έχουν pH μικρότερο του 7, ενώ οι βάσεις έχουν μεγαλύτερο του 7. 
Πεχαμετρικό χαρτί:  Με εμποτισμό του πεχαμετρικού χαρτιού και με σύγκριση του χρώματος αυτού  με 
τον χρωματικό δείκτη προσδιορίζουμε το pH του διαλύματος. 
Σκληρότητα με την κλίμακα Mohs.  Κάθε υλικό χαράσσει τα λιγότερο σκληρά υλικά και χαράσσεται από τα

.  Αναζητήστε στη Wikipedia τα λήμματα μάρμαρο και ασβεστόλιθος και βρείτε τ

:…………………………………………………………………….. 

Ασβεστόλιθος:………………………………………………………………. 

με βάση τις πληροφορίες που βρήκατε στη Wikipedia για το μάρμαρο και 

……………………………………………………….. 

Πέτρωμα Β: ………………………………………………………… 

Χρησιμοποιήστε τον ογκομετρικό κύλινδρο και το ζυγό για τη μέτρηση του όγκου και της
μαρμάρου και συμπληρώστε τον πίνακα: (Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 

Υπολογίστε την πυκνότητα του μαρμάρου από τις πιο πάνω μετρήσεις. 

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

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

Φυσικές και Χημικές ιδιότητες του μαρμάρου 

Πεχαμετρικό χαρτί:  Με εμποτισμό του πεχαμετρικού χαρτιού και με σύγκριση του χρώματος αυτού  με 

Σκληρότητα με την κλίμακα Mohs.  Κάθε υλικό χαράσσει τα λιγότερο σκληρά υλικά και χαράσσεται από τα 

.  Αναζητήστε στη Wikipedia τα λήμματα μάρμαρο και ασβεστόλιθος και βρείτε το κύριο συστατικό από 

με βάση τις πληροφορίες που βρήκατε στη Wikipedia για το μάρμαρο και 

Χρησιμοποιήστε τον ογκομετρικό κύλινδρο και το ζυγό για τη μέτρηση του όγκου και της μάζας του 

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

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



Α5.  Προσδιορισμός εύρους σκληρότητας μαρμάρου στην κλίμακα Mohs 
Δοκιμάστε να χαράξετε το μάρμαρο με σιδερένιο καρφί και με κιμωλία.  

Ποιο από τα υλικά χαράσσει το μάρμαρο:…………………………………………………. 

Ποιο υλικό χαράσσεται από το μάρμαρο:………………………………………………….. 

Υλικό  Σκληρότητα 
Σίδηρος 4 
Κιμωλία 3 
 
Άρα η σκληρότητα του μαρμάρου είναι από ……….. έως ………. της κλίμακας Mohs. 
 
Α6. Ταυτοποίηση διαλυμάτων όξινου – βασικού με χρήση πεχαμετρικού χαρτιού. 
Από τα διαλύματα Α και Β ρίξτε μια σταγόνα στο πεχαμετρικό χαρτί και προσδιορίστε ποιο είναι όξινο και 
ποιο βασικό. Φωτογραφίστε το πεχαμετρικό χαρτί και στείλτε τη φωτογραφία στη διεύθυνση: 
mail@ekfe.dra.sch.gr      
 (Να το ελέγξει ο επιτηρητής)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάλυμα Α ……………….                                                                         Διάλυμα Β………………. 
 
 
Α7. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το όξινο διάλυμα που ταυτοποιήσατε στην προηγούμενη ερώτηση και 
παρατηρήστε αν αντιδρά με το μάρμαρο. (Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
Συμπέρασμα: …………………………………………………………………………………………………………………………………..        

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

 
Α8. Με βάση το συμπέρασμα της προηγούμενης ερώτησης και τον χημικό τύπο του κύριου συστατικού 
του μαρμάρου ποιο είναι το αέριο που παράγεται; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Α9. Θα χρησιμοποιούσατε ένα όξινο καθαριστικό για να καθαρίσετε τα μάρμαρα του σπιτιού σας; 

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

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

 
Β. Τακτοποιήστε τον πάγκο εργασίας. (Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
 
 

Καλή Επιτυχία 

Προσοχή 
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