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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

Θέμα Α 

Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: 

α) Τα μόρια αποτελούνται από ……………….. . 

β) Το σημείο ζέσης, το σημείο ……………………. και η πυκνότητα είναι οι ………………..  

……………….. μιας καθαρής ουσίας. 

γ) Η διήθηση χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό …………………… μειγμάτων. 

δ) Λύματα ονομάζονται τα …………………. απόβλητα. 

ε) Η υπερβολική αύξηση των υδρόβιων φυτικών οργανισμών σ’ ένα υδάτινο αποδέκτη ονομάζεται 

…………………… . 

στ) Με ηλεκτρόλυση νερού παράγονται δύο …………………, το ……………………. και το 

………………… 

ζ) Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις αποτελούν τις ………………..  ……………….. . 

(10 Μονάδες) 

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

α) Υδάτινοι αποδέκτες που δέχονται λύματα είναι μόνο οι θάλασσες. 

β) Η χρωματογραφία χρησιμοποιείται συχνά για το διαχωρισμό χρωστικών ουσιών. 

γ) Η απόσταξη είναι η μέθοδος διαχωρισμού η οποία στηρίζεται στα διαφορετικά σημεία βρασμού 

των συστατικών του μείγματος. 

δ) Η ηλεκτρόλυση είναι μια φυσική μέθοδος διαχωρισμού του νερού. 

ε) Τα χημικά στοιχεία δεν διασπώνται σε απλούστερες ουσίες. 

στ) Κατά τη διάρκεια βρασμού μιας καθαρής ουσίας ή ενός μείγματος η θερμοκρασία παραμένει 

σταθερή. 

ζ) Ο προσδιορισμός των φυσικών σταθερών χρησιμοποιείται ως κριτήριο καθαρότητας μιας 

ουσίας. 

η) Οι ιδιότητες του νερού είναι διαφορετικές από εκείνες του υδρογόνου και του οξυγόνου. 

θ) Τα μόρια μιας ουσίας αποτελούνται από διαφορετικά άτομα. 

ι) Το νερό είναι χημικό στοιχείο, ενώ η ζάχαρη είναι χημική ένωση. 

(15 Μονάδες) 
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Θέμα Β 

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

α) Ποιο από τα επόμενα δεν ανήκει στις φυσικές σταθερές μιας ουσίας; 

i. Σημείο ζέσης 

ii. Σημείο τήξης 

iii. Φυσική κατάσταση 

iv. Πυκνότητα 

 

β) Ποια από τα παρακάτω υλικά είναι χημική ένωση; 

i. Υδράργυρος 

ii. Αέρας 

iii. Αλατόνερο 

iv. Χλωριούχο νάτριο (μαγειρικό αλάτι) 

 

γ) Το βούτυρο μπορεί να διαχωριστεί από το γάλα με: 

i. Απόχυση 

ii. Φυγοκέντρηση 

iii. Εξάτμιση 

iv. Απόσταξη 

 

δ) Ποιο από τα επόμενα υλικά δεν διασπάται και δεν διαχωρίζεται; 

i. Νερό 

ii. Σίδηρος 

iii. Αλάτι 

iv. Ζαχαρόνερο 

 

ε) Ποια από τις επόμενες ουσίες είναι χημικό στοιχείο; 

i. Υδροχλώριο 

ii. Νερό 

iii. Ζάχαρη 

iv. Άζωτο 

 

στ) Το χημικό σύμβολο υδραργύρου είναι: 

i. He 

ii. H 

iii. Hg 

iv. Pb 

(12 Μονάδες) 
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Β.2 Να χαρακτηρίσετε τα επόμενα υλικά ως χημικές ενώσεις (Χ. Ε), χημικά στοιχεία (Χ.Σ) ή 

μείγματα (Μ). 

α) Το υλικό Α διαχωρίζεται στα συστατικά του με απόσταξη. 

β) Το υλικό Β έχει σταθερό σημείο ζέσης 52
ο
C και διασπάται στα συστατικά του με χημικές 

μεθόδους. 

γ) Το υλικό Γ δεν μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερες ενώσεις. 

δ) Το υλικό Δ έχει σταθερό σημείο βρασμού, το οποίο δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 

βρασμού. 

ε) Τα συστατικά του υλικού Ε διατηρούν πολλές από τις ιδιότητές τους. 

στ) Κατά τη διάρκεια του βρασμού Ζ η θερμοκρασία αυξάνεται βαθμιαία. 

(13 Μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ 

Γ.1 Να αντιστοιχίσετε τα μείγματα της στήλης Α με τις μεθόδους διαχωρισμού που προτείνονται 

στη στήλη Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

α) Άμμος - νερό i. Διήθηση 

β) Ζαχαρόνερο ii. Χρωματογραφία 

γ) Νερό – σκόνη κιμωλίας iii. Απόχυση 

δ) Μελάνι από στυλό iv. Απόσταξη 

ε) Συστατικά στο πλάσμα του αίματος v. Φυγοκέντρηση 
( 15 Μονάδες) 

Γ.2  Ο επόμενος πίνακας αναφέρεται στη μάζα του υδρογόνου και του οξυγόνου που παράγονται 

κατά την ηλεκτρόλυση νερού. Να συμπληρώσετε τα κενά στον πίνακα. 

Μάζα νερού (g) Μάζα υδρογόνου (g) Μάζα οξυγόνου (g) 

9 1  

18  16 

 5  

  32 

63 7  
( 10Μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Δ.1Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα σύμβολα των χημικών στοιχείων ή την ονομασία 

τους. 

Χημικό Σύμβολο Στοιχείου Ονομασία Χημικού στοιχείου 

Na ……………………. 

…………….. Ασβέστιο 

………………. Χλώριο 

Ν ………………… 

Br ……………….. 

Cu ………………… 

………………… Οξυγόνο 

Η ………………… 

………………….. Μόλυβδος 

Zn ……………….. 

Hg ………………… 

……………….. Κάλιο 

S ………………. 

……………… Μαγνήσιο 

………………… Φώσφορος 

Si ………………. 

Al ……………….. 

……………… Άνθρακας 

Fe …………….. 

……………… Ιώδιο 

F ………………. 
( 21 Μονάδες) 

Δ.2 Να γράψετε από ποια χημικά σύμβολα αποτελούνται οι παρακάτω χημικές ενώσεις να δώσετε 

τα ονόματα των χημικών συμβόλων. 

α) Η2Ο 

β) ΝΗ3 

γ) NaCl 

δ) PBr5 

(4 Μονάδες) 

 

 

Καλή Επιτυχία! 
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