
 

 

Ολνκαηεπώλυκν:                          

 ……………………………………………………………… 

Μάζεκα:  Χημείασ Γ ‘Γυμναςίου 

  ……………………………………………………………… 

Υιε:  Πεξηνδηθόο Πίλαθαο – Μέηαιια- Άλζξαθαο  

 ……………………………………………………………… 

Δπηκέιεηα δηαγωλίζκαηνς: 

 ……………………………………………………………… 

Αμηνιόγεζε :    

Ασκ1 

Α) Να γραφεί ο νόμοσ τησ περιοδικότητασ 

 

Β)Να αναφζρετε τισ  ιδιότητεσ των μετάλλων  και τρεισ εξαιρζςεισ από τισ  ιδιότητεσ  αυτών. 

 

Γ) Πωσ ςχηματίςτηκαν οι γαιάνθρακεσ και ποια τα είδη τουσ.  

Ασκ2 

Α)∆ίλεηαη ε ζεηξά δξαζηηθόηεηαο ησλ κεηάιισλ: 

Li - K - Ca - Na - Mg - Al - Zn - Fe - H - Cu - Ag - Pt - Au  

 

Δηαζέηνπκε ηξία δνρεία από ηα νπνία ην πξώην είλαη ζηδεξέλην, ην δεύηεξν 

γπάιηλν θαη ην ηξίην από αινπκίλην. 

Πνην από ηα ηξία δνρεία ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε γηα λα απνζεθεύζεηε δηάιπκα 

πδξνρισξηθνύ νμένο (HCl);  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

Β) 

Να αλαθέξεηε κηα ρξήζε γηα θάζε νπζία από ηηο παξαθάησ: 

I. θσθ  

 



 

 

II. δσηθόο άλζξαθαο 

 

 

III. δηακάληη 

 

IV. γξαθίηεο 

 

 

V. αηζάιε 

 

VI. ιηγλίηεο 

 

 

VII. μπινθάξβνπλα  

 

VIII. αηζάιη 

 

 

IX. ληνπξαινπκίλην 

 

X. ραιθόο 

 

 

Αζθ3 

Α) Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ άλζξαθα ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα 

 

 

 

Β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο 



 

 

I. ηα αινγόλα βξίζθνληαη ζηελ 17 
ε
 πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα 

II. όια ηα κέηαιια  είλαη ζηεξεά 

III. ην δηακάληη είλαη θαζαξή κνξθή άλζξαθα 

IV. ηα θξάκαηα ππάξρνπλ ειεύζεξα ζηελ θύζε 

V. ην πδξνγόλν είλαη κέηαιιν 

 

Γ)Τη νλνκάδνπκε θξάκαηα θαη γηα πνην ιόγo ηα δεκηνπξγνύκε 

 

Αζθ4 

Να παξαηεξήζεηε ην ηκήκα ηνπ ζύγρξνλνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα παξαθάησ θαη λα   

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:  

 

 

α) Πνηα από ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ρεκηθά ζηνηρεία αλήθνπλ ζηηο 

αιθαιηθέο       γαίεο; 

…………………………………………………………………………………… 

β) Να γξάςεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ ρεκηθνύ ζηνηρείνπ Δ 

…………………………… 

  γ) Πνηα από ηα ζηνηρεία  Ε, Ζ, Η, Κ  έρνπλ παξόκνηεο ηδηόηεηεο; 

………………………. 

δ) Πνην είλαη ην όλνκα ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ζηνηρεία Β θαη Θ;     

…………………………………………………………………………………… 

ε)  Να γξάςεηε ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ρεκηθά ζηνηρεία ησλ αιθαιίσλ. 

……………………………………………………………………………………. 

  δ) Να γξάςεηε ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κέηαιια. 

……………………………. 

ε)Να ηνπνζεηήζεηε ηα ζηνηρεία  25 Χ    5Λ 

 

ζ)πνην από ηα Δ  Η έρεη κεγαιύηεξν κέγεζνο? 

Καλή επιτυχία!!! 
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