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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

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

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

 

Θέμα Α 

Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: 

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

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

γ) Όταν ένα άτομο προσλάβει ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε ……………. . 

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

ε) Οι ουσίες που γράφονται στο αριστερό μέλος μιας χημικής εξίσωσης ονομάζονται 

………………. . 

στ) Στο ιόν Ca
2+

 το άτομο του αζώτου έχει …………….  ……………… ηλεκτρόνια. 

ζ) Τα συστατικά ενός ………………….. μείγματος δε μπορούν να διακριθούν με γυμνό μάτι ή με 

κοινό μικροσκόπιο. 

η) Όταν σε μια αντίδραση παράγεται (εκλύεται) θερμότητα, χαρακτηρίζεται ως …………….. 

αντίδραση. 

θ) Η χρήση του νερού στο σπίτι χαρακτηρίζεται ως ………………….. 

(10 Μονάδες) 

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

 

α) Στο άτομο του 𝛮𝑎11
23  ο υπάρχουν 23 ηλεκτρόνια. 

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

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

δ) Τα διαλύματα έχουν πάντοτε υγρή κατάσταση. 

ε) Σε κάθε χημική αντίδραση ισχύει ότι 𝑚𝛼𝜈𝜏𝜄𝛿𝜌ώ𝜈𝜏𝜔𝜈 =  𝑚𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝜔𝜈 

στ) Τα χημικά στοιχεία δεν διασπώνται σε απλούστερες ουσίες. 

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

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

θ) Οι αριθμοί που μπαίνουν μπροστά από τους χημικούς τύπους σε μια χημική εξίσωση 

ονομάζονται συντελεστές. 

ι) Η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό ονομάζεται συμπύκνωση ή υγροποίηση. 
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ια) Ένα διάλυμα ζαχαρόνερου περιεκτικότητας 1% w/w αποτελείται από 1 g ζάχαρης και 99 g νερού 

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

ιγ) Κάθε διάλυμα περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά. 

ιδ) Η φυσική κατάσταση μιας στερεής ουσίας παριστάνεται με το σύμβολο (g). 

ιε) Το κατιόν Al
3+

 προκύπτει από το άτομο Al με πρόσληψη τριών ηλεκτρονίων. 

(15 μονάδες) 

Θέμα Β 

 

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

α) Το χημικό σύμβολο Ca αναφέρεται στο χημικό στοιχείο 

i. Άνθρακα 

ii. Άζωτο  

iii. Ασβέστιο 

iv. Αλουμίνιο 

 

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

ονομάζεται: 

i. Εξάτμιση, 

ii. Εξάχνωση, 

iii. Εξαέρωση, 

Τήξη. 

 

γ) Σε 250g αλατόνερου περιέχονται 25 g αλατιού. Το διάλυμα που προκύπτει έχει περιεκτικότητα: 

i. 10 % w/w, 

ii. 20% w/w, 

iii. 30% w/w, 

iv. 75% w/w. 

 

δ) Το ιόν 𝛫19
39 + 

 έχει : 

i. 19 ηλεκτρόνια 

ii. 39 ηλεκτρόνια 

iii. 38 ηλεκτρόνια 

iv. 18 ηλεκτρόνια 

 

ε) Ποιο από τα παρακάτω υλικά είναι ομογενές μείγμα; 

i. Ζάχαρη 

ii. Ξίδι 

iii. Χώμα 
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iv. Γάλα 

στ) Ποιο από τους επόμενους συμβολισμούς παριστάνει το μόριο μιας ιοντικής ένωσης: 

i. C2H6O 

ii. S8 

iii. Zn
+2𝐼2

− 

iv. O3 

 

ζ) Ποιο από τα παρακάτω σωματίδια έχει μικρότερη μάζα; 

i. Πρωτόνιο 

ii. Νετρόνιο 

iii. Ηλεκτρόνιο 

iv. Άτομο 

( 14 Μονάδες) 

Β.2 Να συμπληρώσετε τις ονομασίες των μεταβολών της φυσικής κατάστασης των υλικών στο 

επόμενο διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ……………………………….. 

2  ……………………………….. 

3  ……………………………….. 

4  ……………………………….. 

5  ……………………………….. 

6  ……………………………….. 

( 6 Μονάδες) 

  

υγρό 

στερεό αέριο 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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Β.3 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 – γαλλικός καφές (σε σκόνη) iii. Απόχυση 

δ) Μελάνι από στυλό iv. Απόσταξη 

ε) Συστατικά κανέλας και γαρύφαλλου v. Εκχύλιση 
( 5 Μονάδες) 

 

Θέμα Γ 

 

Γ.1 Να υπολογίσετε τον αριθμό πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων στα επόμενα άτομα 

και ιόντα: 

i. 𝑁𝑎11
23  

ii. 𝐼53
127  

iii. 𝐶𝑙−
17
35  

iv. 𝐶𝑎2+
20
40  

v. 𝐹−
9

19  

vi. 𝑀𝑔12
24  

( 18 Μονάδες) 

Γ.2 Να  συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις: 

i. N2(g)  +  H2(g)     NH3(g) 

ii. C(s)  +  O2(g)     CO(g) 

iii. H2O2(aq)     H2O(l)  O2(g) 

iv. Fe(s)  +  O2(g)     Fe2O3(s) 

v. CH4(g) +   O2(g)     CO2(g) +   H2O(l) 

vi. Fe(s) +  HCl(aq)   FeCl2(aq)  +  H2(g) 

vii. Mg(s) +  O2(g)    MgO(s) 

( 7 Μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Δ.1 Διαθέτουμε ένα διάλυμα αλατόνερου που έχει όγκο 500 mL και περιεκτικότητα 2% w/v. Πόσα g 

αλατιού περιέχονται στο διάλυμα αυτό; 

( 2 Μονάδες) 

Δ.2 Σε 500 g διαλύματος ζαχαρόνερου περιέχονται 100 g ζάχαρης.  

i. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος;  

ii. Σε πόσα g νερού είναι διαλυμένα τα 100 g ζάχαρης; 

( 2 Μονάδες) 

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

( 2 Μονάδες) 

Δ.4 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης για τέσσερις ουσίες Α, Β, Γ 

και Δ. 

Ουσία Σημείο τήξης (
ο
C ) Σημείο Ζέσης ( 

ο
C ) 

Α 0 100 

Β 62 760 

Γ -101 -35 

Δ -7 58 

 

α) Ποια είναι η φυσική κατάσταση κάθε ουσίας στους 25
ο
C; 

( 4 Μονάδες) 

 

Δ.5 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα σύμβολα των χημικών στοιχείων ή την ονομασία 

τους. 

Χημικό Σύμβολο Στοιχείου Ονομασία Χημικού στοιχείου 

…………….. Νάτριο 

…………….. Ασβέστιο 

………………. Χλώριο 

Cu ………………… 

Ο ………………… 

Η ………………… 

………………….. Μόλυβδος 

……………….. Κάλιο 
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S ………………. 

……………… Μαγνήσιο 

Al ……………….. 

……………… Άνθρακας 

Fe …………….. 

……………… Ιώδιο 

F ………………. 

 

( 15 Μονάδες) 

 

 

 

Καλή Επιτυχία! 

 


