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Κουίζ:	στοιχειώδης	αναζήτηση	
Πόσα γνωρίζετε για τα χηµικά στοιχεία ; Κάθε µία από τις επόµενες ερωτήσεις τονίζει τη 
χρήση ενός συγκεκριµένου στοιχείου ή το ρόλο του στον κόσµο µας – µπορείτε να 
αναγνωρίσετε το στοιχείο; 
Όλα τα στοιχεία του κουίζ έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα άρθρα του Science in School, τα 
οποία είναι και τα µόνα που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε το κουίζ. Μπορείτε να 
αναζητήσετε και να διαβάσετε όλα τα άρθρα στο: https://www.scienceinschool.org 

Για κάθε ερώτηση, σηµειώστε το όνοµα του στοιχείου, τον αριθµό του τεύχους και τον τίτλο 
του άρθρου στο οποίο βρήκατε την σχετική πληροφορία, και δώστε µία επιπλέον 
πληροφορία για το στοιχείο. 

Ερωτήσεις	
 
1. Ποιο επικίνδυνο στοιχείο χρησιµοποιείται σε εγκαταστάσεις όπως οι εγκαταστάσεις 

της Ευρωπαϊκής Συσκευής Λέιζερ Ελεύθερων Ηλεκτρονίων ακτίνων Χ 
(EuropeanX-RayFree-Electron Laser, European XFEL) για την εστίαση δεσµών 
ακτινών Χ ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

2. Ποιο στοιχείο µετάπτωσης έχει χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση των σπαθιών των 
σαµουράι και της θωράκισης των αρµάτων, και επίσης είναι ζωτικής σηµασίας για 
φυτά και ζώα ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Issue number and article title 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

3. Ποιο τοξικό στοιχείο ευθύνεται για το ζωηρό κίτρινο σε πολλά από τα έργα του 
Vincent van Gogh ; 
Στοιχείο 
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Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

4. Χάρη σε ποιο στοιχείο οι Clyde Cowan και Frederick Reines ανίχνευσαν για πρώτη 
φορά το 1956 νετρίνα κατά τη διάσπαση β ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

5. Το µοναδικό σταθερό ισότοπο ποιου στοιχείου χρησιµοποιείται στον ορισµό του 
δευτερολέπτου, της τυπικής µονάδας µέτρησης του χρόνου ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

6. Η ανάµιξη ποιου στοιχείου µε αλατόνερο έχει ως αποτέλεσµα µία εξώθερµη 
αντίδραση που µπορεί να εφαρµοσθεί στο ζέσταµα αυτοθερµαινόµενων πακέτων 
γευµάτων ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

7. Ποιο µέταλλο µε υψηλό σηµείο τήξης βρίσκει εφαρµογή στην επένδυση των 
τοιχωµάτων των αντιδραστήρων πυρηνικής σύντηξης στις εγκαταστάσεις όπου 
διεξάγεται το πείραµα σύντηξης Join European Torus (JET) και του Διεθνή 
Θερµοπυρηνικού Πειραµατικού Αντιδραστήρα (ITER) ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
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Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

8. Ποιο στοιχείο και το ραδιοϊσότοπό του επιτρέπουν στους επιστήµονες να 
µελετήσουν τη γονιδιακή ρύθµιση και προσαρµογή σε µακρόβιους νευρώνες ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

9. Ποιο στοιχείο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση των ορµονών του θυροειδή που 
ρυθµίζουν την αύξηση, την ανάπτυξη και τον µεταβολισµό των κυττάρων ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

10. Με άτοµα ποιου στοιχείου βοµβάρδισαν Γερµανοί επιστήµονες το µπερκέλιο 
(στοιχείο 97) κατά την προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν το προβλεπόµενο 
στοιχείο 119 (ουνουνέννιο) ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Issue number and article title 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

11. Ποιο ιχνοµέταλλο χρησιµοποιείται πλέον σπάνια στα θερµόµετρα εξαιτίας της 
τοξικότητάς του ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
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12. Ποιο στοιχείο µπορεί να βρεθεί στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών και 
χρησιµοποιείται στους πιο γνωστούς ισχυρούς µόνιµους µαγνήτες ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

13. Ποιο µέταλλο της Οµάδας 1 βρίσκεται συνήθως στις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 
των κινητών τηλεφώνων και των φορητών υπολογιστών ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

14. Ποιο στοιχείο επιτρέπει στους επιστήµονες να ανασυνθέσουν τις κλιµατικές 
συνθήκες του παρελθόντος στηριζόµενοι στην αναλογία των ισοτόπων του στοιχείου 
στους «δακτύλιους» των οστράκων των µαλακίων ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

15. Ποιο στοιχείο θεωρείται πιθανή µελλοντική πηγή ενέργειας, και µπορεί να 
απελευθερωθεί από υπολείµµατα τροφών µε τη δράση µικροοργανισµών ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
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16. Το «ντόπινγκ» ποιου στοιχείου µε φώσφορο ή βόριο µπορεί να µεταβάλει την 
αγωγιµότητά του ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

17. Η ελεγχόµενη είσοδος ποιου στοιχείου στους νευρώνες και τα µυϊκά κύτταρα 
δηµιουργεί δυναµικό ενέργειας ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

18. Ποιο στοιχείο βρίσκεται σε περιεκτικότητα 5 mg ανά 100 g φρέσκων µανιταριών ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

19. Ποιο στοιχείο µπορεί να εξέλθει από τους νευρώνες µέσω εξειδικευµένων καναλιών 
ιόντων προκειµένου να αποκατασταθεί το µεµβρανικό δυναµικό ηρεµίας ; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

20. Ιόντα ποιου κοινού µετάλλου βρίσκονται στο αντιδραστήριο Fehling, το οποίο 
αξιοποιείται στην ανίχνευση αναγωγικών ζαχάρων (φρουκτόζη, γλυκόζη ή 
λακτόζη); 
Στοιχείο 
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Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

21. Ποιο στοιχείο έχει τις περισσότερες σταθερές οξειδωτικές καταστάσεις από 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο µετάπτωσης ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

22. Ποιο αδρανές αέριο στοιχείο χρησιµοποιεί η NASA για την προστασία εξωγήινων 
δειγµάτων από µολύνσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

23. Ποιο στοιχείο σχηµατίζει ελεύθερες ρίζες που επιταχύνουν την αντίδραση που 
καταστρέφει το όζον στην στρατόσφαιρα; 
Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

24. Ποιου σπάνιου µετάλλου πήρε τρία χρόνια στους χηµικούς Ida Tacke και Walter 
Noddack να αποµονώσουν 120 mg ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
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Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

25. Ποιο στοιχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την λεπτή επικάλυψη πλαστικών 
προκειµένου αυτά να αποκτήσουν «διαρθρωτικό χρώµα» ; 

Στοιχείο 
                                                                                             

Αριθµός τεύχους και τίτλος άρθρου 
                                                                                             

Πρόσθετα δεδοµένα 
                                    

 


