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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜ 021 
Χειμερινό Εξάμηνο 2008 

 
 
Διδάσκων:    Δρ. Κωνσταντίνος Τ. Ζεϊναλιπούρ, Γραφείο ΘΕΕ02 / B115 
 
Μεταπτυχιακός Βοηθός:  Κατερίνα Λαπά 
 
Ώρα και Χώρος Μαθήματος:  Δευτέρα   18:00 – 19:30 ΧΩΔ01 / 103 
     Πέμπτη    18:00 – 19:30 ΧΩΔ01 / 103 
 
Ώρα και Χώρος Φροντιστηρίου: Τετάρτη   15:00 – 16:00 ΧΩΔ01 / 103 
 
Ώρες Γραφείου:   Τετάρτη   17:00 – 18:00 ΘΕΕ02 / B115 
 
Βαθμολογία Μαθήματος:  Τελική Εξέταση   60% 

Ενδιάμεση Εξέταση 40% δεν μεταφέρεται-
υποχρεωτική 

     
Ιστοσελίδα Μαθήματος:   http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021 
 
Στόχος μαθήματος: 
 
Πρώτη επαφή των φοιτητών με τα θέματα δομή του ατόμου, περιοδικός πίνακας, χημικοί δεσμοί, 
μοριακή γεωμετρία, χημική κινητική και την χημική θερμοδυναμική. Κατανόηση χημικών εννοιών 
και εξοικείωση με υπολογισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην Χημεία, Βιολογία και 
Φυσική. Το μάθημα αυτό θα σας εφοδιάσει με τα βασικές γνώσεις όσον αφορά την χημική 
συμπεριφορά της ύλης και ποσοτικών σχέσεων η οποίες περιγράφουν αυτή.  
 
Τρόπος Διδασκαλίας: 
  
Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει μια σειρά διαλέξεων και φροντιστηρίων. Η 
παρακολούθηση των διαλέξεων και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική και θεωρείται αναγκαία για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Βασικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 
μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων. Παρακαλείστε να προμηθεύεστε τις διαφάνειες των διαλέξεων από 
την ιστοσελίδα του μαθήματος πριν από κάθε διάλεξη.  
 
Κανόνες Προσέλευσης και Παρακολούθησης: 
  
• Κανένας φοιτητής δεν θα προσέρχεται στην τάξη μετά την έναρξη του μαθήματος.  
• Κανένας φοιτητής δεν θα αποχωρεί από την τάξη πριν τη λήξη του μαθήματος.  
• Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από το μάθημα εάν κρίνει ότι το ακροατήριο δεν 
διατηρεί το απαραίτητο επίπεδο ησυχίας. Το υπόλοιπο του μαθήματος το οποίο δεν θα καλυφθεί, θα 
θεωρηθεί ως διδαγμένο.  
 
Περιεχόμενα Μαθήματος: 
 
Δομή του Ατόμου: Άτομο Υδρογόνου (το φάσμα του υδρογόνου, το ατομικό πρότυπο του Bohr, η 
εξίσωση Rydberg, κύριος, δευτερεύων, μαγνητικός και spin κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά) 
Πολυηλεκτρονιακά Άτομα (ενέργειες και γεωμετρία ατομικών τροχιακών, η απαγορευτική αρχή του 
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Pauli, o κανόνας του Hund, η αρχή της ελάχιστης ενέργειας, Ηλεκτρονιακή Διαμόρφωση, 
ηλεκτρονικές διεγέρσεις). 

Περιοδικός Πίνακας: Ομάδες και Περίοδοι, Περιοδικότητα των Φυσικών Ιδιoτήτων (ατομική ακτίνα, 
ιονική ακτίνα, ενέργεια ιονισμού, ηλεκτροσυγγένεια, ηλεκτραρνητικότητα, αριθμός οξείδωσης), 
Συσχετίσεις Χημικών Ιδιοτήτων.  

Χημικοί Δεσμοί και Μοριακή Γεωμετρία: Ιοντικοί δεσμοί (ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν 
την ιοντική δέσμευση, φυσικές ιδιότητες, ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός, κατιόντα/ανιόντα/ρίζες 
και περιοδικός πίνακας), Ομοιοπολικοί δεσμοί (φυσικές ιδιότητες, κανόνας οκτάδας ηλεκτρονίων, 
δομές Lewis, θεωρία VSEPR, μόρια με πολλαπλούς δεσμούς, πολικά μόρια), Μεταλλικός δεσμός.  

Χημική Θερμοδυναμική - Χημική Ισορροπία: 1ος και 2ος νόμος της Θερμοδυναμικής, Eλεύθερη 
Eνέργεια, Eνθαλπία, Eντροπία, Xημική Iσορροπία, Στοιχειομετρία, Ορισμός Μole, Πίεση, Όγκος, 
Θερμοκρασία, Συγκέντρωση, Διάλυμα, Κινητική Χημικής Αντίδρασης, Παράμετροι Ενεργοποίησης. 

Χημική Αντίδραση: Θεωρία Οξέων – Βάσεων (Bronsted-Lowry, Lewis), Χημικές Αντιδράσεις, 
Ενέργεια, Βασικότητα, Οξύτητα., ορισμός pH, Ισχυρά και ασθενή οξέα/βάσεις, ρυθμιστικά 
διαλύματα, διαλυτότητα, γινόμενο διαλυτότητας, βαθμός ιονισμού. 

Εφαρμογές χημικών αντιδράσεων 

 
Βιβλιογραφία: 
 

1. Διαφάνειες διαλέξεων, (μπορεί κανείς να τις ‘κατεβάσει’ από το INTERNET ) 
 

http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021 
 

2. Άλλα συγγράμματα τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα, αν και δεν είναι απολύτως 
απαραίτητο να αγοραστούν:  

 
• Γενική Χημεία, Darell D. Ebbin – Steven D. Gammon, Μεταφρασμένο στα Ελληνικά από 

τον Καθηγητή Νικόλαο Κλούρα, Εκδόσεις Τραυλός. 
• Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημεία, Στυλιανός Λιοδάκης, 2003, Επιστημονικές εκδόσεις 

Παρισιανού Α.Ε. 
• Αρχές Χημείας, Νικόλαου Δ. Χατζηλιάδη, 1992, Εκδόσεις ‘ΙΩΝ’ Στέλλα Παρίκου & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
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