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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

Θέμα Α 

 

Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: 

α) Το περιβάλλον διακρίνεται σε ……………… και …………….. . 

β) Τα ………………….. σώματα έχουν σταθερό σχήμα. Τα ………………. σώματα έχουν 

μεταβλητό όγκο και σχήμα. 

γ) Ο θειικός χαλκός έχει …………….. χρώμα. 

δ) Η χρήση του νερού στο σπίτι χαρακτηρίζεται ως ………………….., ενώ η χρήση του νερού σ’ 

ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων χαρακτηρίζεται ως ………………………. . 

ε) Κάθε μείγμα περιέχει δύο ή περισσότερα …………………….. . 

στ) Το νερό χαρακτηρίζεται ως ……………….. διαλύτης  

ζ) Τα συστατικά ενός ………………….. μείγματος δεν διακρίνονται με κοινό μικροσκόπιο. 

η) Τα διαλύματα στα οποία διαλύτης είναι το νερό χαρακτηρίζονται ως ……………….. . 

( 10 μονάδες) 

Α.2 Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Η γαλαζόπετρα είναι σύστημα θειικού χαλκού και νερού. 

β) Αν αναμείξουμε δύο υγρά, προκύπτει πάντοτε ομογενές μείγμα. 

γ) Τα διαλύματα έχουν πάντοτε υγρή κατάσταση. 

δ) Κάθε διάλυμα περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά. 

ε) Η μετατροπή ενός υγρού σε αέριο γίνεται με βρασμό ή εξάτμιση. 

στ) Ανθρωπογενές περιβάλλον είναι οτιδήποτε δημιουργεί ο άνθρωπος. 

ζ) Ένα διάλυμα ζαχαρόνερου περιεκτικότητας 1% w/w αποτελείται από 1 g ζάχαρης και 99 g 

νερού. 

η) Στην κορυφή ενός ψηλού βουνού το νερό βράζει σε θερμοκρασία υψηλότερη από 100
ο
C. 

θ) Η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό ονομάζεται συμπύκνωση ή υγροποίηση. 

ι) Η Χημεία είναι η επιστήμη η οποία μελετά τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο εργαστήριο. 

(15 μονάδες) 
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Θέμα Β 

 

Β.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις. 

α) Το φαινόμενο της μετάβασης μιας ουσίας απευθείας από τη στερεή στην αέρια κατάσταση 

ονομάζεται: 

i. Εξάτμιση, 

ii. Εξάχνωση, 

iii. Εξαέρωση, 

iv. Τήξη. 

 

β) Σε 100 g νερού διαλύουμε 25 g ζάχαρης. Το διάλυμα που προκύπτει έχει περιεκτικότητα: 

i. 25 % w/w, 

ii. 20% w/w, 

iii. 30% w/w, 

iv. 75% w/w. 

 

γ) Τα υδατικά διαλύματα έχουν σαν διαλύτη: 

i. Το λάδι, 

ii. Το νερό, 

iii. Το οινόπνευμα, 

iv. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

δ) Το φαινόμενο της μετάβασης μιας υγρής ουσίας σε στερεή ονομάζεται: 

i. Τήξη, 

ii. Βρασμός, 

iii. Εξάτμιση 

iv. Πήξη. 

 

ε) Το αλατόνερο είναι: 

i. Ετερογενές μείγμα, 

ii. Ομογενές μείγμα, 

iii. Δεν είναι μείγμα, 

iv. Είναι και ετερογενές και ομογενές μείγμα. 

(13 μονάδες) 
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Β.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε υλικό της πρώτης στήλης μ’ ένα προϊόν ή μία δραστηριότητα της 

δεύτερης στήλης όπου το υλικό αυτό χρησιμοποιείται. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

Αλουμίνιο     i. Καύσιμο αεροπλάνων 

Ασπιρίνη     ii. Οικοδομική 

Μαλλί     iii. Ηλεκτρική ενέργεια 

Κηροζίνη     iv. Ελαστικά αυτοκινήτων 

Ασβέστης     v. Ιατρική 

Πυρίτιο     vi. Σκελετός αεροπλάνων 

Λιγνίτης     vii. Ένδυση 

Τεχνητό καουτσούκ     viii. Γυαλί 

 

( 12 μονάδες) 

Θέμα Γ 

 

Γ.1 Να συμπληρώσετε τις ονομασίες των μεταβολών της φυσικής κατάστασης των υλικών στο 

επόμενο διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ……………………………….. 

2  ……………………………….. 

3  ……………………………….. 

4  ……………………………….. 

5  ……………………………….. 

6  ……………………………….. 

(10 μονάδες) 

  

υγρό 

στερεό αέριο 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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Γ.2 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και ζέσης για ορισμένες ουσίες. 

Ουσία ( Ρ = 1 atm) Σημείο τήξης (
ο
C) Σημείο Ζέσης (

o
C) 

Οξυγόνο -218 -183 

Αιθανόλη (οινόπνευμα) -117 78 

Νερό 0 100 

Θείο 113 445 

Χλωριούχο νάτριο 801 1413 

 

α) Σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκεται η κάθε ουσία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25
ο
C; 

β) Ποιες ουσίες θα αλλάξουν φυσική κατάσταση, αν η θερμοκρασία μεταβληθεί από 25
ο
C σε -50

ο
C 

γ) Αν αρχίσουμε από τους 25
ο
C να θερμαίνουμε ομοιόμορφα τις στερεές ουσίες, ποια θα 

ρευστοποιηθεί πρώτη; 

(15 μονάδες) 

Θέμα Δ 

Δ.1 Σε 200 g νερού διαλύουμε 40 g ζάχαρης και 10 g γλυκόζης. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα 

του διαλύματος που προκύπτει σε καθεμία διαλυμένη ουσία; 

(15 μονάδες) 

Δ.2 Πόσα g αλάτι και πόσα g νερό περιέχονται σε 200 g αλατόνερου που έχει περιεκτικότητα 3% 

w/w; 

(5 μονάδες) 

Δ.3 Ένας χυμός περιέχει 8% w/v ζάχαρη. Πόσα g ζάχαρης περιέχονται σε 500 mL χυμού; 

(5 μονάδες) 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

 

 

 

 

 


