
ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ‘Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ Α

I. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις.

1. Το μελάνι είναι ένα ομογενές μίγμα.

2. Διαλύματα ονομάζονται τα ετερογενή μείγματα.

3. Τα αέρια σώματα δεν έχουν σταθερή μάζα.

4. Αν αναμείξουμε δύο υγρά προκύπτει πάντα ένα ομογενές μείγμα.

5. Τα υγρά σώματα έχουν καθορισμένο όγκο και μάζα.

6. Τα υλικά που έχουν μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα, λέγονται μονωτές.

7. Η αναλογία των συστατικών ενός μίγματος, είναι σταθερή.

8. Σκληρότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να μην αντέχει σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό τις καταπονήσεις.

9. Το νερό βράζει πάντοτε στους 100o C.

10.  Διαλυτότητα, είναι η μέγιστη ποσότητα ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε 

συγκεκριμένη ποσότητα διαλύτη, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

(10 μονάδες)

II. Ποια από τα παρακάτω μίγματα είναι ομογενή (Ο) και ποια ετερογενή (Ε);

1. Ατμοσφαιρικός αέρας                    6. Κόκκοι ζάχαρης και καφέ

2. Άμμος με χαλίκια                            7. Αλατόνερο

3.  Σοκολατούχο ρόφημα                   8. Νερό με λάδι

4. Πόσιμο νερό                                    9. Θαλασσινό νερό

5. Σαμπουάν                                      10. Κοτόσουπα

                                                                                                                                   (5 

μονάδες)

III. Επιλέξτε την σωστή απάντηση στα παρακάτω.

1. Ο πάγος συμβολίζεται με 

1. Η2Ο(s)

2. Η2Ο(g)

3. Η2Ο(l)

4. Η2Ο(aq)



2. Έχουν σταθερή μάζα και μεταβλητό σχήμα και όγκο:

1. Στερεά

2. Υγρά

3. Αέρια

4. Υγρά και αέρια

3. Το αλουμίνιο έχει πυκνότητα ρ= 2,7 g/cm3. Αν κόψουμε ένα χάρακα από 

αλουμίνιο σε δύο ίσα κομμάτια, το κάθε κομμάτι θα έχει πυκνότητα:

1. 5,4 g/cm3

2. 1,35 g/cm3

3. 2,7 g/cm3

4. Τίποτα από τα παραπάνω

4. Το ποσόστο της επιφάνειας της Γης που καλύπτεται από νερό είναι περίπου:

1. 90%

2. 75%

3. 70%

4. 82%

5. Όταν αυξάνεται η ατμοσφαιρική πίεση, το σημείο ζέσης ενός υγρού:

1. Αυξάνεται

2. Μειώνεται

3. Δεν μεταβάλλεται

4. Δεν μπορώ να γνωρίζω

(10 μονάδες)

ΘΕΜΑ Β

I. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά (μεταφέρετε με τη σειρά τις λέξεις 

που λείπουν στην κόλλα σας)

1. Τα  μείγματα  των  οποίων  τα  συστατικά  είναι  διακριτά  ονομάζονται

…………………  Τα  ……………….  μείγματα,  που  ονομάζονται  και  ………………..,

έχουν την ίδια ………………… σε όλη τους την μάζα.

(2 μονάδες)

2. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική κατάσταση ενός υλικού είναι η

……………………… και η ………………………..

(1 μονάδα)



3. Η  …………………………..  ενός  υλικού,  εκφράζει  την  ικανότητά  του

να……………………… ή να χαράσσεται από άλλα υλικά. Η μέτρησή της γίνεται

με  την  εμπειρική  κλίμακα…………………………….  Στην  κλίμακα  αυτή  το

λιγότερο…………………….  υλικό  είναι  το…………………………….  Ενώ  το

περισσότερο……………………….. είναι το…………………………. 

(3 μονάδες)

4. ……………………, ονομάζεται το συστατικό που βρίσκεται στην ίδια 

…………………… …………………….. με το διάλυμα, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά, 

ονομάζονται ………………………  …………………. Το νερό χαρακτηρίζεται ως 

……………….......... …………………………, και τα διαλύματά του ονομάζονται 

…………………….

(3 μονάδες)

II. 1. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:

(12 μονάδες)

2. Η μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση (α), γίνεται με δύο τρόπους. 

Ποιοι είναι αυτοί και που διαφέρουν;

(4 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ

1. Να γράψετε τη φυσική κατάσταση που θα βρίσκεται κάθε υλικό στους 25οC.

ΥΛΙΚΟ Σ.Τ. σε οC Σ.Z. σε οC ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στους 25οC

Α 71 1208

Β -9 51

Γ -172 -86

Δ 15 161

Ε 523 1600

                                                                                                                                   (8 μονάδες)



2. Ποια ουσία έχει το χαμηλότερο σημείο τήξης και ποια το υψηλότερο σημείο 

ζέσεως από αυτές του πίνακα;

(2 μονάδες)

3. Ποια η φυσική κατάσταση των υλικών του πίνακα αν μεταβληθεί η 

θερμοκρασία από τους 25ο C στους -25ο C; 

(10 μονάδες)

4. Αν αρχίσω να θερμαίνω σταδιακά από τους 25οC ποια ουσία θα μεταβάλλει 

πρώτη την φυσική της κατάσταση, ποια θα την μεταβάλλει τελευταία και 

ποια δεν θα μεταβληθεί καθόλου;

(5 μονάδες)

ΘΕΜΑ Δ

1. Ένα κομμάτι σιδήρου, έχει όγκο 5 cm3 και μάζα 18 g. Να υπολογίσετε την 

πυκνότητά του.

(3 μονάδες)

2. Το οινόπνευμα έχει πυκνότητα 0,79 g/cm3. Πόση μάζα θα έχουν τα 10 L 

οινοπνεύματος;

(6 μονάδες)

3. Ένα συμπαγές στερεό έχει μάζα 3,6 kg. Αν το υλικό αυτό από το οποίο είναι 

κατασκευασμένο έχει πυκνότητα 4,5 g/cm3, να υπολογίσετε τον όγκο του 

στερεού.

(6 μονάδες)

4. Δύο συμπαγείς σφαίρες Α και Β, είναι κατασκευασμένες από χαλκό. Ισχύει 

ότι ο όγκος της σφαίρας Β, είναι τριπλάσιος του όγκου της σφαίρας Α. Να 

αποδείξετε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο, ότι η μάζα της σφαίρας Β 

θα είναι τριπλάσια της μάζας της σφαίρας Α.

(10 μονάδες)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!




