
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ [20/ 02/ 2021] 
 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Καθηγήτρια: Μακρή Γεωργία 
 
ΘΕΜΑ Α 
 

I. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω: 
 

1. Το βούτυρο μπορεί να διαχωριστεί από το γάλα με: 
α. Εξάτμιση 
β. Φυγοκέντριση 
γ. Απόχυση 
δ. Απόσταξη 

 
2. Σε 100 ml αλατόνερου περιεκτικότητας 10% w/v περιέχονται: 

α. 10 g αλατιού 
β. 10 ml αλατιού 
γ. 100 g νερού 
δ. 90 ml νερού 

 
3. Στο αλάτι που παίρνουμε από τις αλυκές έχει μείνει αρκετή άμμος. Ποια 

από τις παρακάτω διαδικασίες είναι η καταλληλότερη για να καθαρίσουμε 
το αλάτι αυτό; 

α. Διήθηση – Εξάτμιση – Διάλυση 
β. Διάλυση – Εξάτμιση – Διήθηση  
γ. Διάλυση – Διήθηση – Εξάτμιση 
δ. Διήθηση – Διάλυση – Εξάτμιση 

 
4.  Για την παρασκευή ενός διαλύματος 5% w/w περιεκτικότητα θα πρέπει να 

διαλύσω: 
α.  5ml διαλυμένης ουσίας σε 95g διαλύματος 
β. 5g διαλυμένης ουσίας σε 100g διαλύματος 
γ. 5g διαλυμένης ουσίας σε 95g διαλύματος 
δ. 5g διαλύματος σε 95ml διαλύματος 



5. O αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο. Σε πόσα L αέρα περιέχονται 50 L 
οξυγόνο; 

α. 40 L 
β. 250 L 
γ. 200 L 
δ. 500 L 

(15 μονάδες) 
 
 

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

1. Τα χημικά στοιχεία δεν έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές. 
2. Τα μόρια των χημικών στοιχείων αποτελούνται πάντα από το ίδιο είδος 

ατόμων. 
3. Ως διαλύματα θεωρούνται όλα τα μείγματα. 
4. Κατά τη διάσπαση του νερού παράγονται τα αέρια υδρογόνο και οξυγόνο 

με αναλογία όγκων 2:1 αντίστοιχα. 
5. Οι χημικές ενώσεις έχουν σταθερή σύσταση και διασπώνται σε 

απλούστερες ουσίες. 
(10 μονάδες) 

 
 
ΘΕΜΑ Β 
 

I. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στις ομάδες της εικόνας 
ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 
 
 

 
 
 

 
 
α. Η ομάδα Γ αποτελείται από 2 διαφορετικά είδη ατόμων. 
β. Η ομάδα Γ περιέχει 3 διαφορετικά είδη ατόμων. 
γ. Η ομάδα Β αποτελείται από ένα είδος μορίων. 



δ. Οι ομάδες Α και Β αποτελούνται από τα ίδια άτομα η καθεμιά. 
ε. Στις ομάδες Γ και Δ όλα τα μόρια είναι όμοια μόρια.  
 

(10 Μονάδες) 
 
 

II. Από ποια και από πόσα άτομα αποτελούνται οι παρακάτω χημικές ενώσεις; 
1. C4H8O2 
2. Mg3(PO4)2 
3. Al2(SO4)3 
4. Fe2O3 
5. HClO4 

(15 Μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

 
I. Να συμπληρώσετε την φυσική κατάσταση των παρακάτω ουσιών στην τελευταία 

στήλη του πίνακα σύμφωνα με την ένδειξη του θερμομέτρου με τη θερμοκρασία που 
βρίσκεται η ουσία αυτή. 
 

 
Ουσία Σημείο Τήξεως Σημείο Ζέσεως Ένδειξη Θερμομέτρου Φυσική Κατάσταση 

Α 64oC 1304oC 25oC  
Β -55oC 18oC 25oC  
Γ -79oC -15oC -20oC  
Δ 89oC 756oC 25oC  
Ε 0oC 100oC -20oC  

 
(15 Μονάδες) 

 

II. Ποια ουσία έχει το υψηλότερο σημείο ζέσης και ποια το χαμηλότερο; 
 

(5  Μονάδες) 
 

III. Ποια ουσία έχει το χαμηλότερο σημείο τήξης και ποια το χαμηλότερο; 
 

(5  Μονάδες)



 

 

 ΘΕΜΑ Δ 
 

 

I. Με ηλεκτρολυτική διάσπαση ορισμένης ποσότητας νερού, παράγονται 
3 g υδρογόνου. Να υπολογίσετε τη μάζα του οξυγόνου που παράγεται 
και τη μάζα του νερού που διασπάται. 

(7 Μονάδες) 

 
II. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται 70% w/w από νερό. Αν ένας 

άνθρωπος έχει μάζα 80 kg, πόση μάζα οξυγόνου και πόση μάζα 
υδρογόνου περιέχονται στο νερό του σώματός του; 

(7 Μονάδες) 
 
 
 

III. Σε 285 g νερού, προσθέτουμε 15 g διαλυμένης ουσίας και 
παρασκευάζουμε διάλυμα Α.  
 

1. Ποια η περιεκτικότητα σε % w/w του διαλύματος Α; 
(6 Μονάδες) 

 
2. Αν εξατμίσω από το διάλυμα Α 100 g καθαρού νερού ποια θα 

είναι η νέα περιεκτικότητα του διαλύματος; 
(5 Μονάδες) 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΤΥΧH!!! 
 


