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1.5  Ταξινόμηση της ύλης  

Θεωρία 

 

5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; 

Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε 

ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται σε στοιχεία και σε χημικές ενώσεις. 

 

 

5.2. Ποιες ονομάζονται καθαρές ή καθορισμένες χημικές ουσίες; 

Καθαρές ή καθορισμένες ουσίες είναι εκείνες που ανεξάρτητα από τον τρόπο που 

παρασκευάστηκαν, έχουν καθορισμένη σύσταση και φυσικές και χημικές ιδιότητες.  

 

Παραδείγματα: Το νερό (H2O), η ζάχαρη (C12H22O11), το οινόπνευμα (C2H5OH), το οξυγόνο (Ο2), ο 

σίδηρος (Fe) είναι ορισμένες από τις καθαρές ουσίες 

5.3. Τι σημαίνει καθορισμένη σύσταση; 

Καθορισμένη σύσταση μιας χημικής ουσίας είναι η σταθερή αναλογία των ατόμων που την αποτελούν. 

Επεξήγηση με παράδειγμα: Το μόριο του νερού μπορεί να προκύψει τόσο από την καύση του άνθρακα 

όσο και από την εξουδετέρωση του υδροξειδίου του νατρίου από το υδροχλωρικό οξύ. Και στις δύο 

Ύλη 

μείγματα 

ομογενή ετερογενή 

καθορισμένες 
ουσίες 

στοιχεία ενώσεις 
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περιπτώσεις το κάθε μόριο νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου με 

αναλογία μαζών 18. 

5.4. Ποιες καθαρές ή καθορισμένες χημικές ουσίες ονομάζονται χημικά στοιχεία; 

Τα χημικά στοιχεία είναι οι καθαρές ουσίες που δε διασπώνται σε απλούστερες και αποτελούνται από 

ένα είδος ατόμων, δηλαδή ατόμων με τον ίδιο ατομικό αριθμό Ζ. 

Παραδείγματα: Το οξυγόνο (Ο2) και ο σίδηρος (Fe). 

5.5. Πόσα είναι τα γνωστά χημικά στοιχεία; 

Είναι γνωστά 112 στοιχεία. Απ’ αυτά τα 88 υπάρχουν στη φύση, ενώ τα υπόλοιπα είναι τεχνητά. 

5.6. Ποιο χημικό στοιχείο είναι το πιο διαδεδομένα στο στερεό φλοιό της γης και στο 
ανθρώπινο σώμα; 

Το οξυγόνο (Ο2). 

 

5.7. Ποιες καθαρές ή καθορισμένες χημικές ουσίες ονομάζονται χημικές ενώσεις; 

Οι χημικές ενώσεις είναι οι καθαρές ουσίες που αποτελούνται από δύο τουλάχιστον είδη ατόμων και 

μπορούν  να διασπαστούν σε άλλες απλούστερες. 

Παραδείγματα: Το νερό (H2O), η ζάχαρη (C12H22O11), το οινόπνευμα (C2H5OH). 

Επισήμανση:  Τα στοιχεία συνδυαζόμενα δίνουν εκατομμύρια χημικές ενώσεις. Π.χ. ο άνθρακας 

καίγεται με το οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. 

5.8. Τι ονομάζεται μίγμα; 

Καθετί που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών λέγεται μίγμα. 

Σημαντικό για τα μίγματα: Τα μίγματα έχουν μεταβλητή σύσταση ανάλογα με τον τρόπο 

παρασκευής  και την προέλευσή τους.  

Παράδειγμα: Το νερό της θάλασσας είναι μίγμα. Περιέχει κυρίως νερό και χλωριούχο νάτριο. Το 

νερό όλων των θαλασσών δεν είναι το ίδιο αλμυρό. Σε άλλες θάλασσες είναι περισσότερο 
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αλμυρό και σε άλλες λιγότερο. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική περιεκτικότητα του 

θαλασσινού νερού σε χλωριούχο νάτριο. 

Άλλα παραδείγματα μιγμάτων : Το γάλα, το λάδι, το θαλασσινό νερό, ο ατμοσφαιρικός αέρας. 

5.9. Ποια μίγματα ονομάζονται ομογενή; 

Είναι τα μίγματα που έχουν την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σ’ όλη την έκταση τους. 

Χαρακτηριστικό των ομογενών μιγμάτων είναι πως τα συστατικά τους δε διακρίνονται με το μάτι, 

ακόμη και με τη βοήθεια εργαστηριακού  μικροσκοπίου. 

5.10. Ποια μίγματα ονομάζονται διαλύματα; 

Τα ομογενή μίγματα λέγονται και διαλύματα. 

Παραδείγματα ομογενών μιγμάτων: Το νερό της θάλασσας, το ζαχαρόνερο. 

5.11. Ποια μίγματα ονομάζονται ετερογενή; 

Τα ετερογενή μίγματα δεν έχουν την ίδια σύσταση σ’ όλη την έκτασή τους κι έτσι τα συστατικά τους 

διακρίνονται με την οπτική παρατήρηση.  

Παραδείγματα ετερογενών μιγμάτων:  λάδι με νερό, χώμα με πέτρες. 

5.12. Ποιο τμήμα ενός ετερογενούς μείγματος ονομάζεται φάση; 

Τα ομογενή μέρη ενός μίγματος ονομάζονται  φάσεις 

Παράδειγμα: Οι φάσεις στο μίγμα λαδιού – νερού είναι η φάση του λαδιού που επιπλέει και η φάση 

του νερού που βρίσκεται κάτω.  

5.13. Πως διαχωρίζονται τα συστατικά ενός μείγματος; 

Με μεθόδους που βασίζονται στις διαφορετικές φυσικές ιδιότητες των συστατικών του. 

Παράδειγμα: Διαχωρισμός ρινισμάτων σιδήρου από χώμα, σε ετερογενές μίγμα, με τη βοήθεια 

μαγνήτη. 
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Ερωτήσεις 
 

1. Ορισμοί: 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

5.14. Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Το αλατόνερο είναι μίγμα, διότι 

α. έχει μάζα ίση με το άθροισμα των μαζών των συστατικών του 

β. μπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του με εξάτμιση του νερού 

γ. έχει πυκνότητα μεγαλύτερη του νερού 

δ. βρίσκεται σε υγρή φυσική κατάσταση, όπως το νερό. 

5.15. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις δε θα σχηματισθεί μίγμα; 

α. κατά την προσθήκη ζάχαρης στο νερό 

β. κατά την προσθήκη νερού σε λάδι 

γ. κατά την ανάμειξη ζεστού με κρύο νερό 

δ. κατά το επιφανειακό σκούριασμα του σιδήρου 

ε. κατά τη νοθεία της βενζίνης με νερό. 

5.16. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες που αναφέρονται στα ομογενή μίγματα δεν ισχύει; 

α. Έχουν  μεταβλητή πυκνότητα, που εξαρτάται από την αναλογία με την οποία αναμίχτηκαν τα 

συστατικά τους. 

β. Έχουν ίδια πυκνότητα σε όλα τα σημεία της μάζας τους. 

γ. Η πυκνότητά τους ισούται με το άθροισμα των πυκνοτήτων των συστατικών τους. 

5.17. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Καθαρή ουσία είναι….……… 

β. Μίγμα είναι………….. 

γ. Ομογενές μίγμα είναι………..…. 

δ. Ετερογενές μίγμα είναι…………….. 

ε. Στοιχείο είναι……………. 

στ. Χημική ένωση είναι…………… 

5.18. Με τον όρο καθαρή ουσία, εννοούμε: 

α. ένα χημικό στοιχείο, 

β. μία χημική ένωση, 

γ. κάθε ομογενές κομμάτι ύλης που έχει μία καθορισμένη, σταθερή σύσταση και ένα χαρακτηριστικό 

και αποκλειστικό σύνολο χημικών και φυσικών ιδιοτήτων, 

δ. κάθε οργανική ένωση, 

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση. 

5.19. Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι: 

α. ένα μίγμα 

β. ένα ομογενές μίγμα 
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γ. ένα διάλυμα 

δ. ένα διάλυμα οξυγόνου σε άζωτο 

ε. όλα τα παραπάνω 

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

ΑΛΛΕΣ 
 

5.20. Δεν υπάρχει ποσότητα χημικού στοιχείου ή χημικής ένωσης που να μην έχει καθορισμένη 

χημική σύσταση σε όλη την έκταση της μάζας της. Σ-Λ 

5.21. Δεν υπάρχει μίγμα που να έχει καθορισμένη σύσταση σε όλη την έκταση της μάζας του. 

Σ-Λ 

5.22. Δεν υπάρχει ετερογενές μίγμα του οποίου τα συστατικά να βρίσκονται όλα στην ίδια 

φυσική κατάσταση. Σ-Λ 

5.23. Δεν υπάρχει ομογενές μίγμα του οποίου τα συστατικά να βρίσκονται όλα στην ίδια 

φυσική κατάσταση. Σ-Λ 

5.24. Δεν υπάρχει ετερογενές μίγμα του οποίου τα συστατικά να βρίσκονται όλα στην ίδια 

φάση. Σ-Λ 

5.25. Όλα τα συστατικά ενός ομογενούς μίγματος βρίσκονται οπωσδήποτε σε μία φάση. Σ-Λ 

5.26. Για να φτιάξουμε ένα ομογενές μίγμα, πρέπει τα συστατικά που αναμειγνύονται να 

βρίσκονται στην ίδια φάση. Σ-Λ 

5.27. …………… είναι μια κατάσταση ομογενούς τμήματος ενός υλικού συστήματος το οποίο 

διαχωρίζεται με σαφή όρια από τις καταστάσεις των άλλων τμημάτων του συστήματος. Δηλαδή 

κάθε……………ενός ετερογενούς μίγματος είναι ένα διακεκριμένο ομογενές μέρος του 

μίγματος. 

5.28. Σε ποιες κατηγορίες σωμάτων διακρίνονται οι χημικές ουσίες; Πώς ορίζεται κάθε μια από 

τις κατηγορίες αυτές; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. 

2. Διάκριση ουσιών σε μείγματα και καθαρές ενώσεις 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
 

5.29. Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες αναφέρονται στα μίγματα και ποιες στις χημικές 

ενώσεις: 

α. Έχουν καθορισμένη σύσταση. 

β. Διατηρούν τις ιδιότητες των συστατικών τους. 

γ. Μπορεί να αποτελούνται από πολλές φάσεις. 

δ. Μπορούν να διαχωριστούν σε απλούστερα σώματα με φυσικές μεθόδους. 

5.30. Να κατατάξετε τα παρακάτω υλικά σα στοιχεία, χημικές ενώσεις και μίγματα:  

5.31. α. νερό,  β. σίδηρος, γ. μπίρα, δ. ζάχαρη, ε. κρασί, 

στ. ατσάλι,  ζ. θείο,  η. γάλα,  θ. αέρας, ι. θειικό οξύ. 
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5.32. Να αναπτύξετε τρεις τουλάχιστον διαφορές μεταξύ μιγμάτων και χημικών ενώσεων. 

 

ΑΛΛΕΣ 
 

5.33.  Να αντιστοιχήσετε τα σώματα της στήλης (Ι) με την κατηγορία σωμάτων της στήλης (ΙΙ): 

 Σώματα (Ι)       Κατηγορία (ΙΙ) 

 το αποσταγμένο νερό 

 το νερό ενός χειμάρρου     ετερογενές μείγμα 

 ο καθαρός σίδηρος      διάλυμα 

 ένα φλιτζάνι ελληνικού καφέ χημική ένωση 

 ένα φλιτζάνι τσάι      στοιχείο 

 ο καπνός του τζακιού 

5.34.  Τοποθετήστε στο καθένα από τα τετραγωνίδια το γράμμα Μ, αν η αντίστοιχη ιδιότητα 

αναφέρεται στα μείγματα και το γράμμα Ε, αν αναφέρεται στις χημικές ενώσεις. 

 έχουν καθορισμένη σύσταση 

 διατηρούν τις ιδιότητες των συστατικών τους 

 είναι πάντοτε ομογενή σώματα 

 αποτελούνται από ένα είδος μορίων 

 μπορούν να διαχωριστούν σε απλούστερα σώματα με φυσικές μεθόδους. 

 


