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Σελίδα 1

Θέκα Α
1. Σπκπιεξώζηε ηα θελά :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Δμάρλσζε νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν έλα ……………… κεηαηξέπεηαη ζε ……………
Οη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ ξύπαλζε νλνκάδνληαη …………..
Σήμε νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν έλα ………………. κεηαηξέπεηαη ζε …………….....
Ζ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ πξηλ ηα δηνρεηεύζνπκε ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα είλαη ν ………………
θαζαξηζκόο.
Πήμε είλαη ε κεηαηξνπή ελόο …………………. ζε ……………….
…………….. πξνθαιείηαη όηαλ ηα ιύκαηα θαηαιήγνπλ ρσξίο επεμεξγαζία ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο
(πνηάκηα, ιίκλεο, ζάιαζζεο).
Βξαζκόο είλαη ε κεηαηξνπή ελόο …………… ζε αέξην,
Σα πγξά ζώκαηα έρνπλ …………………….. όγθν θαη …………………….. ζρήκα.
Σα αέξηα ζώκαηα δελ έρνπλ νύηε ζπγθεθξηκέλν ……………… νύηε ζπγθεθξηκέλν …………….
Ο …………………… έρεη ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε κε ην δηάιπκα.
Έλα ………………… κπνξεί λα είλαη νκνγελέο ή εηεξνγελέο.

2. Να ραξαθηεξίζεηε ζαλ Σωζηή ή Λάζνο θάζε κηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Όζν κεηώλεηαη ε πίεζε κεηώλεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ.
Έλα από ηα πην ζθιεξά πιηθά είλαη ν ηάιθεο
Σα ζπζηαηηθά ελόο κείγκαηνο, δηαηεξνύλ πνιιέο από ηηο ηδηόηεηέο ηνπο
Κάζε κείγκα πεξηέρεη δύν ή πεξηζζόηεξα ζπζηαηηθά.
Γηαιύηεο είλαη πάληνηε εθείλν ην ζπζηαηηθό ηνπ δηαιύκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε αλαινγία ζην
δηάιπκα.
Σα ζπζηαηηθά ελόο δηαιύκαηνο, δελ δηαθξίλνληαη κε γπκλό κάηη ή θνηλό κηθξνζθόπην.
Σν λεξό είλαη ν κνλαδηθόο δηαιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Σα δηαιύκαηα βξίζθνληαη πάληνηε ζε πγξή θπζηθή θαηάζηαζε.
Σν πόηηζκα ησλ θήπσλ είλαη αζηηθή ρξήζε λεξνύ
Με δάραξε θαη λεξό κπνξνύκε λα ζπλζέζνπκε άπεηξα κίγκαηα.

3. Να αληηζηνηρήζεηε ηηο κεζόδνπο δηαρωξηζκνύ κηαγκάηωλ ηεο ζηήιεο 1 κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηε
ζηήιε 2.
Σηήιε 1
Α. Δθρύιηζε
Β. Απόρπζε
Γ. Γηήζεζε
Γ. Δμάηκηζε
Δ. Απόζηαμε
η. Υξσκαηνγξαθία
Ε. Φπγνθέληξηζε
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Σηήιε 2
1. Φηιηξάξηζκα
2. Θέξκαλζε
3. Πεξηζηξνθηθή Κίλεζε
4. Τπάξρεη θαη θιαζκαηηθή
5. Παξαζθεπή ηζαγηνύ
6. Μεηαθνξά Τγξνύ ζε άιιν δνρείν
7. Γηαςσξηζκόο κέζσ πξνζξόθεζεο
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4. Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάηω εξωηήζεηο:
i.

Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ηήθεηαη (ξεπζηνπνηείηαη) έλα ζηεξεό νλνκάδεηαη:
α. ζεκείν δέζεσο
β. ζεκείν ηήμεσο
γ. ζεκείν βξαζκνύ
δ. ζεκείν πήμεσο

ii.

Πνην από ηα παξαθάησ πιηθά έρεη ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα:
α. Σα πιαζηηθά
β. Σν κεηάμη
γ. Σν μύιν
δ.Ο ραιθόο

iii.

ε πνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο δελ έρνπκε κείγκα;

α. λεξό κε καγεηξηθό αιάηη
β. δεζηό λεξό κε θξύν λεξό
γ. λεξό κε ειαηόιαδν
δ. αιάηη κε θύβνπο δάραξεο
iv.

Γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100 mL αιαηόλεξν κε πεξηεθηηθόηεηα 10% w/λ, δηαιύνπκε:
α. 10 g αιάηη ζε 100 g λεξό.
β. 10 g αιάηη ζε 100 mL λεξό.
γ. 10 g αιάηη ζε λεξό ιηγόηεξν από 100 mL θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε λεξό, κέρξη ν όγθνο λα γίλεη
100 mL.

v.

Έλα πιηθό είλαη ιηγόηεξν ζθιεξό από θάπνην άιιν όηαλ:
α. ην ραξάδεη
β. ραξάδεηαη από απηό
γ. ην ραξάδεη ή ραξάδεηαη από απηό
δ. είλαη ιηγόηεξν εύθακπην

5. Να αληηζηνηρίζεηο αλάινγα:
Σηήιε 1
Α. Υεκηθά ηνηρεία

Β. Υεκηθέο Δλώζεηο
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Σηήιε 2
1. λεξό
2. αινπκίλην
3. νηλόπλεπκα
4. άλζξαθαο
5. ρξπζόο
6. άδσην
7. ζείν
8. νμπγόλν
9. αιάηη
10. δάραξε
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Θεκα Β
1. Αληηζηνηρίζηε ζωζηά ηηο ηδηόηεηεο
Α. Δπζξαπζηόηεηα

i. Πόζν εύθνια ην δηαπεξλνύλ ειεθηξηθά θνξηία;

Β. Αγσγηκόηεηα

ii. Ζ κάδα ηνπ αλά κνλάδα όγθνπ

Γ. θιεξόηεηα

iii. Πεξλά ε ζεξκόηεηα κέζα από ηε κάδα ηνπ;

Γ. Ππθλόηεηα

iv. Από πνηα πιηθά ραξάδεηαη θαη πνηα ραξάδεη;

Δ. Ζιεθηξηθή αγσγηκόηεηα

v. Πόζν αληέρεη ζηηο θαηαπνλήζεηο;

η. Διαζηηθόηεηα

vi. Παίξλεη ην αξρηθό ηνπ ζρήκα κεηά από παξακόξθσζε

2. Γώζηε κηα ζύληνκε απάληεζε ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Πνηα πιηθά νλνκάδνληαη κείγκαηα; ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη;
Αλαθέξεηε νλνκαζηηθά πνηεο είλαη νη κέζνδνη δηαρσξηζκνύ ησλ κηγκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζρνιηθό βηβιίν.
Ση είλαη ηα δηαιύκαηα; Από πνηα ζπζηαηηθά απνηειείηαη έλα δηάιπκα; Γώζηε έλα παξάδεηγκα.
Ση γλσξίδεηο γηα ηε ρξσκαηνγξαθία;
Ση ζεκαίλνπλ νη εθθξάζεηο:
i) δηάιπκα δάραξεο 5%w/w.
ii) δηάιπκα δάραξεο 3%w/v
iii) 11,5% Vol. πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ελόο εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ.
Πνηεο είλαη νη ζηαζεξέο ζρέζεηο όγθνπ θαη κάδαο πνπ ζπλδένπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ λεξνύ, νμπγόλν θαη
πδξνγόλν;

3. Πνηα από ηα παξαθάηω πιηθά είλαη θπζηθά (Φ) θαη πνηα παξαζθεπάδνληαη από ηνλ άλζξωπν (Α);
α. πιαζηηθό πνηήξη
δ. πνξηνθαιηά
δ. αλαςπθηηθό

β. κπεηόλ
ε. αξγό πεηξέιαην
ε. αινπκηλόραξην

γ. λεξό βξύζεο
ζη. ραξηί
ζ. αζβεζηόιηζνο

4. Να δηαθξίλεηε ηα παξαθάηω δηαιύκαηα ωο Οκνγελή (Ο) ή Δηεξνγελή (Δ).
Διιεληθόο θαθέο
Θαιαζζηλό λεξό
Μειάλη καξθαδόξνπ
Ρόθεκα ηζαγηνύ
Μπύξα
Λαδόμηδν
Αιαηνπίπεξν
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Κέξκαηα (λνκίζκαηα)
Αιαηόλεξν
Φπζηθόο ρπκόο πνξηνθαιηνύ
Ξίδη
Κξαζί
νύπα
Γάια
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5. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο αθόινπζεο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ ωο αζηηθή, βηνκεραληθή ή γεωξγηθή:
πιύζηκν ξνύρσλ
πιύζηκν πηάησλ
πόηηζκα ρσξαθηνύ,
θαζαξηζκόο απηνθηλήηνπ

παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πιύζηκν θξνύησλ ζε θνλζεξβνπνηεία
ςύμε αληηδξαζηήξα ζε ππξεληθό εξγνζηάζην
παξαζθεπή αλαςπθηηθνύ

6. Να πξνζδηνξίζεηε κε πνηνπο ηξνπνπο νη παξαθάηω αλζξώπηλεο δξαζηεξηνηεηεο ξππαίλνπλ ηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα.
Α. Αζηηθή Υξήζε Νεξνύ
Β. Γνκηθά Έξγα
Γ. Μεηαθνξέο
Γ. Βηνκεραλία – Μεηαιιεία
Δ. Γεσξγία – Κηελνηξνθία
7. Να ζπκπιεξωζεί ην παξαθάηω δηάγξακκα.
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Θέκα Γ
πκπιήξσζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηε θπζηθή θαηάζηαζε θάζε πιηθνύ θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ
αθνινπζνύλ:
Οπζία

Σεκείν ηήμεο

Σεκείν βξαζκνύ

Άδωην

-210

-196

νηλόπλεπκα

-117

+78

Ιώδην

+114

+184

Νεξό

0

+100

Αινπκίλην

+660

+2450

Θείν

+113

+445

Φπζηθή Καηάζηαζε
ζηνπο 25 oC
(P = 1atm)

α. Πνηα από ηηο παξαπάλσ νπζίεο δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ζεκείν ηήμεο;
β. Πνηα νπζία έρεη ην ρακειόηεξν ζεκείν δέζεο;
γ. Πνηα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ησδίνπ ζηνπο 500 oC;
δ. Πνηα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αινπκηλίνπ ζηνπο 0 νC;
ε. Πνηα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ νηλνπλεύκαηνο ζηνπο -117 oC;
ζη. Πνηα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αδώηνπ ζηνπο -196 νC;
δ. ε πνηα ζεξκνθξαζία πήδεη ην θαζαξό αινπκίλην;
ε. ε πνηα ζεξκνθξαζία ην ζείν από αηκόο γίλεηαη πγξό;
ζ. ε πνηα ζεξκνθξαζία ιηώλεη ην παγάθη πνπ βγάιακε από ηελ θαηάςπμε;

Θεκα Γ
1. Να βξεζεί ε ππθλόηεηα ξ ηνπ θαζζίηεξνπ ζε g/cm3 όηαλ 350g θαζζίηεξνπ θαηαιακβάλνπλ όγθν 50 cm3
2. Γηαζέηνπκε 280g δηαιύκαηνο δάραξεο, πεξηεθηηθόηεηαο 10% w/w.
α. Πόζα g δάραξεο πεξηέρνληαη ζην παξαπάλσ δηάιπκα;
β. Πόζα g λεξνύ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ παξαπάλσ δηαιύκαηνο;
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3. Γηαζέηνπκε 300 gr αιαηόλεξν πεξηεθηηθόηεηαο 4% w/w .
α) Πόζα gr αιαηηνύ πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα απηό ;
β) Δμαηκίδνπκε 100 gr λεξνύ από ην δηάιπκα. Πόζε είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λένπ δηαιύκαηνο πνπ
πξνθύπηεη;
4. ε 1L γάια πεξηέρνληαη 35 gr ιηπαξά. Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε ιηπαξά;
5. Να ππνινγηζηεί ε κάδα ηεο δάραξεο πνπ πεξηέρεηαη ζε 120 mL πδαηηθνύ δηαιύκα- ηνο δάραξεο 2 % w/v.
6. Έλα βαξέιη κε νίλν έρεη ρσξεηηθόηεηα 200 L θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόιε 12 % v/v. Πόζα L αιθνόιεο
πεξηέρεη ην βαξέιη;
Γίλεηαη όπνπ ρξεηάδεηαη πωο 1L = 1000 mL.

Καιή Δπηηπρία!!!
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