
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  

 Σελίδα 1 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

 

1.Ποιες  ενώσεις  ονομάζονται υδρογονάνθρακες; Σε ποιες κατηγορίες 

χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα ; Να 

αναφέρετε μερικά λόγια για κάθε κατηγορία και ένα παράδειγμα. 

                                                                               ( Μονάδες 10 )  

2. Τι ονομάζεται καύση ; Ποια είδη καύσεων γνωρίζεται  ; 

                                                                     ( Μονάδες 6  ) 

3.   Να συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις τέλειας καύσης: 

 

 C2H4      +    3O2        2CO2 +  H2O 

 

 CH4      +            CO2   +    2H2O 

 

 C3H8    +      O2        

 

 C4H10    +      O2       

                                                                                          (  Μονάδες      10  ) 
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4. Να αναφέρετε τον πειραματικό τρόπο ανίχνευσης  των καυσαερίων της 

τέλειας καύσης .    

                                                                     (  Μονάδες 8 ) 

 

ΘΕΜΑ  2ο  

Α. 

 

 

                                                                                (Μονάδες 8 )  

 

Β.  Να διατυπώσετε τον νόμο της περιοδικότητας. Ποια στοιχεία έχουν 

παρόμοιες ιδιότητες: τα στοιχεία της ίδιας ομάδας ή τα στοιχεία της ίδιας 

περιόδου; 

(Μονάδες 6 ) 

Γ. Πώς σχηματίστηκαν οι γαιάνθρακες; Να αναφέρετε τα είδη των 

γαιανθράκων (κατατάσσοντάς τα από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη 

περιεκτικότητα σε άνθρακα). 

(Μονάδες 10 )  
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Δ. Να αναφέρετε τέσσερις τεχνητούς άνθρακες  .   ( Μονάδες 8 ) 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Α. Πώς ονομάζονται τα στοιχεία της 1ης, της 2ης, της 17ης και της 18ης 

ομάδας του περιοδικού πίνακα;                                                 ( Μονάδες 8 ) 

 

Β. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών έναντι των 

παραδοσιακών χάλκινων αγωγών.                                            (Μονάδες 8 ) 

Γ. Τι είναι κράματα; Να αναφέρετε 2 παραδείγματα κραμάτων (όνομα, στοιχεία 

που το αποτελούν και χρήσεις).                                             ( Μονάδες 8 )  

 

Δ.  Να αναφέρετε τις ιδιότητες των μετάλλων .      (Μονάδες 5 )  

 

Ε. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; 

    Α. Το διαμάντι είναι μια μορφή φυσικού άνθρακα.  

    Β. Ο γραφίτης είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού.  

    Γ. Οι γαιάνθρακες σχηματίστηκαν από φυτική ύλη.  

    Δ. Το τσιμέντο είναι ένα  αεροπαγές κονίαμα . 

     Ε. Τα στοιχεία στο περιοδικό πίνακα έχουν ταξινομηθεί κατά αύξοντα     

          μαζικό αριθμό . 

(Μονάδες 5 ) 

  

                                           ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!! 
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