
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

13 - 11 - 2021 

 

ΘΕΜΑ Α 

A1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις 

(μεταφέρετε αριθμούς και συμβολισμούς στην κόλλα σας). 

1. Κάποιες από τις επιστήμες με τις οποίες συνεργάζεται ο κλάδος της Χημείας είναι η 

Ιατρική, η Γεωπονία, η Αρχαιολογία και η Φαρμακευτική. 

2. Το μείγμα νερό-λάδι είναι ομογενές. 

3. Ο διαλύτης βρίσκεται πάντα σε μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. 

4. Διαλύματα είναι και τα ετερογενή μίγματα. 

5. Τα μεταλλικά σώματα έχουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα. 

6. Σχεδόν όλα τα ζώα και τα φυτά αποτελούνται από νερό. 

7. Το πότισμα των κήπων αποτελεί γεωργική χρήση του νερού. 

8. Το νερό θεωρείται παγκόσμιος διαλύτης διότι διαλύει πολλές ουσίες. 

9. Το διαμάντι είναι το υλικό με τη μεγαλύτερη σκληρότητα. 

10. Ο χαλκός έχει χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

(10 μονάδες) 

 

Α2. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω μίγματα ως ομογενή (Ο) και ετερογενή (Ε) (μεταφέρετε 

αριθμούς και συμβολισμούς στην κόλλα σας). 

1. Ατμοσφαιρικός αέρας  5. Αλατόνερο   8. Σοκολατούχο ρόφημα 

2. Νερό με λάδι   6. Πόσιμο νερό  9. Θαλασσινό νερό 

3. Άμμος με χαλίκια   7. Σαμπουάν   10. Σούπα 

4. Κόκκοι ζάχαρης και καφέ       



 

 

Α3. Επιλέξτε την σωστή απάντηση στα παρακάτω (μεταφέρετε γράμματα και 

αριθμούς στην κόλλα σας). 

 

Α. Ο πάγος συμβολίζεται με  

1. Η2Ο(s) 

2. Η2Ο(g) 

3. Η2Ο(l) 

4. Η2Ο(aq) 

 

Β. Η Χημεία ασχολείται με: 

1. Την επεξεργασία πρώτων υλών και την παραγωγή νέων υλικών 

2. Τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα 

3. Τον έλεγχο ποιότητας των χημικών προϊόντων 

4. Όλα τα παραπάνω 

 

Γ. Στα 100 μέρη ατμοσφαιρικού αέρα, περίπου τα 20 είναι οξυγόνο ενώ 

περίπου τα υπόλοιπα 80 άζωτο. 

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ετερογενές μείγμα 

2. Το οξυγόνο είναι ο διαλύτης του μείγματος 

3. Ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται από 80% οξυγόνο 

4. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Δ. Η ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται από: 

1. Το είδος του εδάφους και τα θρεπτικά συστατικά 

2. Το ποσοστό υγρασίας του εδάφους 

3. Την υγρασία, το είδος και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους 

4. Την ύπαρξη φυτοφάγων ή σαρκοφάγων ζώων. 

 

 



 

 

 

Ε. Το ποσόστο της επιφάνειας της Γης που καλύπτεται από νερό είναι 

περίπου: 

1. 90% 

2. 75% 

3. 70% 

4. 82%  

 (10 μονάδες) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά (μεταφέρετε με τη σειρά τις λέξεις 

που λείπουν στην κόλλα σας) 

 

Α. Οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας ονομάζεται…………………….. Σε 

αυτό ό,τι έχει δημιουργήσει η φύση αποτελεί το 

……………………………………….., ενώ ό,τι δημιουργεί ο άνθρωπος 

το …………………………………………….. 

 

Β. Τα μίγματα των οποίων τα συστατικά είναι διακριτά με γυμνό 

οφθαλμό ονομάζονται ………………… Τα ………………. Μείγματα 

ονομάζονται και ……………….. 

 

 (5 μονάδες) 



 

 

 

Β2.  

Α. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά: 

 

 
 

(10 μονάδες) 

 

Β. Η μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση (α) γίνεται με δύο 

τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί και που διαφέρουν; 

(10 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ  

Α. Να γράψετε τη φυσική κατάσταση που θα βρίσκεται κάθε υλικό 

στους 25ο C. 

 

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  

 

(10 μονάδες) 

Β. Ποιό υλικό έχει το χαμηλότερο σημείο τήξης και ποιό το υψηλότερο 

σημείο ζέσεως; 

(3 μονάδες) 



 

 

Γ. Ποιά η φυσική κατάσταση των υλικών αν μεταβληθεί η θερμοκρασία 

από τους 25ο C στους -25ο C;  

(10 μονάδες) 

Δ. Αν αρχίσω να θερμαίνω σταδιακά από τους 25ο C ποιό υλικό θα 

μεταβάλλει πρώτο τη φυσική του κατάσταση και γιατί; 

(2 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Α. Αντιστοιχίστε κάθε πρώτη ύλη με το προϊόν της (μεταφέρετε 

γράμματα και αριθμούς στην κόλλα σας). 

Πρώτη ύλη    Προϊόν   

α. Ασβεστόλιθος   1. Βενζίνη 

 β. Αλουμίνιο    2. Ζάχαρη 

 γ. Αργό πετρέλαιο   3. Ηλεκτρική Ενέργεια 

 δ. Λεύκες (δέντρα)   4. Σοβάς 

 ε. Λινάρι    5. Ψωμί 

 στ. Σιτάρι    6. Χαρτί 

 ζ. Λιγνίτης    7. Πόρτες και παράθυρα 

 η. Ζαχαρότευτλα   8. Λινά υφάσματα 

  (10 μονάδες) 

Β. Αναφέρετε ένα υλικό που να παρουσιάζει καθεμία από τις 

παρακάτω ιδιότητες (μεταφέρετε τις απαντήσεις στην κόλλα σας): 

1. Σκληρό: …………………   2. Μαλακό:………………… 

3. Άθραυστο: ……………...   4. Εύθραυστο:…………….. 

5. Εύκαμπτο: …………………  6. Ελαστικό:……………….. 

(12 μονάδες) 

Γ. Ένα ποτήρι με νερό έχει όγκο 330 mL και ζυγίζει 330 g. Υπολογίστε 

την πυκνότητα του νερού που περιέχεται στο ποτήρι. 

(3 μονάδες) 


