
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

24-4-2021 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

I. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω: 

 

1. Η διαφορά του ατομικού από το μαζικό αριθμό, δείχνει τον 

αριθμό των: 

α. Πρωτονίων 

β. Ηλεκτρονίων 

γ. Νετρονίων 

δ. Ιόντων 

 

2. Ένα σωματίδιο περιέχει 12 πρωτόνια, 12 νετρόνια και 10 

ηλεκτρόνια. Το σωματίδιο αυτό είναι: 

α. Άτομο 

β. Ανιόν 

γ. Κατιόν 

δ. Μόριο 

 

3. Σε κάθε χημική αντίδραση, ισχύει ότι: 

α. Ελευθερώνεται θερμότητα 

β. Η θερμοκρασία ελαττώνεται 

γ. mαντιδρώντων < mπροϊόντων 

δ. Παράγεται τουλάχιστον μία νέα ουσία 

 

4.  Παίρνουμε 100 g αλατόνερο με περιεκτικότητα 4% w/w και 

εξατμίζουμε νερό μέχρι να μείνουν 50 g διαλύματος. Το νέο 

διάλυμα που προκύπτει έχει περιεκτικότητα: 

α. 4% w/w 

β. 8% w/w 

γ. 2% w/w 

δ. 1% w/w 

 

5. Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 2% w/w. Σε 

500 g του διαλύματος περιέχονται; 



 

 

α. 2 g ζάχαρης 

β. 20 g ζάχαρης 

γ. 498 g νερού 

δ. 490 g νερού 

(15 μονάδες) 

 

 

II. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες 

(Λ): 

 

1. Οι μεταβολές της φυσικής κατάστασης των ουσιών δεν είναι 

χημικές αντιδράσεις. 

2. Ρύπανση του νερού είναι η μόλυνση του νερού. 

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

4. Ο ατομικός αριθμός είναι η ταυτότητα του χημικού στοιχείου. 

5. Σε κάθε χημική αντίδραση παράγεται ένα μόνο προϊόν. 

6. Κατά την εξάτμιση του νερού, αλλάζουν οι συνδυασμοί ατόμων 

στο μόριό του. 

7. Με απόχυση μπορούμε να διαχωρίσουμε μόνο ετερογενή 

μίγματα. 

8. Τα άτομα αποτελούνται από μόρια. 

9. Το χώμα είναι ένα ομογενές μίγμα. 

10. Οι χημικές ενώσεις δε διασπώνται σε απλούστερες ουσίες. 

 

 (10 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

I. Ποια από τα επόμενα φαινόμενα είναι χημικές αντιδράσεις; 

 

Α) Καύση βενζίνης 

Β) Φωτοσύνθεση 

Γ) Εξάτμιση οινοπνεύματος 

Δ) Υγροποίηση υδρατμών 

Ε) Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού 

ΣΤ) Σπάσιμο ενός βάζου 

Ζ) Μετατροπή μούστου σε κρασί 

Η) Σάπισμα ενός μήλου 

Θ) Σκούριασμα ενός καρφιού 

Ι) Σκίσιμο ενός χαρτιού 

(5 Μονάδες) 

II. Δίνονται τα παρακάτω υλικά: 

 



 

 

Α) Οξυγόνο 

Β) Οινόπνευμα 

Γ) Θείο 

Δ) Αμμωνία 

Ε) Διοξείδιο του άνθρακα 

ΣΤ) Άνθρακας 

Ζ) Σίδηρος 

Η) Υδροχλώριο 

Θ) Χαλκός 

 

Α) Ποια υλικά είναι χημικές ενώσεις και ποια χημικά στοιχεία; 

 

Β) Να γράψετε το μοριακό τύπο για τα Δ, Ε, Η. 

(10 Μονάδες) 

 

III. 6 g ουσίας Α αντιδρούν πλήρως με 8 g ουσίας Β, οπότε παράγονται 4 

g ουσίας Γ και η ουσία Δ.  

 

Α) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της χημικής αντίδρασης που 

πραγματοποιείται και να επισημάνετε ποιες ουσίες είναι τα αντιδρώντα 

και ποιες τα προϊόντα. 

 

Β) Να υπολογίσετε πόσα g από την ουσία Δ παράγονται; 

 

(10 Μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

I. Η γλυκόζη έχει μοριακό τύπο: C6H12O6. 

 

A) Από πόσα και ποια χημικά στοιχεία αποτελείται η γλυκόζη; 

B) Από πόσα άτομα συνολικά αποτελείται η γλυκόζη; 

C) Πόσα άτομα από κάθε χημικό στοιχείο περιέχονται σε 50 μόρια 

γλυκόζης; 

 (12 Μονάδες) 

 

III. Α) Πόσα g υδρογόνου και πόσα οξυγόνου θα παραχθούν κατά τη 

διάσπαση 27 g νερού; 

 

Β) Μία ουσία Α αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Σε 6,8 g   της 

ουσίας Α περιέχονται 0,4 g υδρογόνου. Να εξετάσετε αν η ουσία Α είναι 

το νερό. 



 

 

 

(13 Μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 

 

 

I. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 

(14 Μονάδες) 

 

II. Να βρεθεί η δομή των παρακάτω ιόντων: 

 

Α) ασβέστιο (+2), αν το ασβέστιο έχει Ζ=20 και Α=40. 

Β) άζωτο (-3), αν το άζωτο έχει Ζ=7 και Α=14. 

(6 Μονάδες) 

 

 

III. Το ιόν του νικελίου έχει φορτίο +2 και περιέχει 31 νετρόνια και 26 

ηλεκτρόνια. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του νικελίου και ο μαζικός 

αριθμός του ατόμου του. 

(5  Μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧH !!! 


