
 

ΧΗΜΕΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 12/03/2022 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (να μεταφέρετε αριθμούς και 

απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

1. Ως ρύπανση του νερού ορίζεται η: 

α. μείωση της διαύγειάς του 

β. μείωση του διαλυμένου οξυγόνου 

γ. μείωση της ποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας 

δ. όλα τα παραπάνω 

  

2. Το νερό είναι: 

α. το πιο διαδεδομένο υγρό στη φύση  

β. το κύριο συστατικό των ανθρώπινων οργανισμών 

γ. ο διαλύτης στα υδατικά διαλύματα 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

3. Ποια από τις παρακάτω μεθόδους θα επιλέγατε για το 

διαχωρισμό των συστατικών ενός γαλακτόματος;  

α. φυγοκέντριση 

β. απόσταξη 

γ. χρωματογραφία 

δ. εκχύλιση 

 

4. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη χημική ένωση Η2Ο; 

α. είναι σύνθετη ουσία που μπορεί να διασπαστεί σε δύο 

πιο απλές ουσίες 

β. έχει σταθερή αναλογία μαζών υδρογόνου - οξυγόνου ίση 

με 1:8 

γ. αν είναι καθαρό, έχει σταθερό σημείο ζέσεως και τήξεως  

δ. όλα τα παραπάνω 

 

5. Το μικρότερο σωματίδιο της ύλης είναι το: 

α. ελεύθερο οξυγόνο 

β. το μόριο 

γ. το άτομο 

δ. τίποτα από τα παραπάνω 



 

(15 μονάδες) 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (να 

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. Τα άτομα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν πιο σύνθετα 

σωματίδια, τα μόρια. 

2. Η χρωματογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό 

των συστατικών του μελανιού. 

3. Η προσθήκη μικροοργανισμών σε μια εγκατάσταση βιολογικού 

καθαρισμού εμποδίζει τη φυσική διαδικασία καθαρισμού. 

4. Συνέπεια του ευτροφισμού είναι ο θάνατος πολλών ψαριών από 

έλλειψη οξυγόνου (ασφυξία).  

5. Η χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες είναι μια δραστηριότητα 

που δεν προκαλεί ρύπους. 
(5 μονάδες) 

 

Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες 

λέξεις (να μεταφέρετε μόνο τις λέξεις στην κόλλα σας). 

Κάθε διάλυμα αποτελείται από ………….. ή περισσότερα συστατικά. 

Το συστατικό που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το υγρό διάλυμα 

και βρίσκεται σε ………….. αναλογία, ονομάζεται ………….. 

Συστατικό του διαλύματος είναι επίσης η …………………….. 

Διαλύματα στα οποία διαλύτης είναι το ………….. ονομάζονται 

………….. 

(5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τέσσερις ομάδες με προσομοιώματα 

ατόμων: 

 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται σε αυτές τις ομάδες 

ως Σωστές ή Λανθασμένες (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην 

κόλλα σας). 

1. Η ομάδα Α αποτελείται από το ίδιο είδος ατόμων. 

2. Η ομάδα Γ περιέχει τρία διαφορετικά είδη ατόμων. 

3. Η ομάδα Β αποτελείται από ένα είδος μορίων. 

4. Η ομάδα Α αναπαριστά μόρια χημικών στοιχείων. 

5. Η ομάδα Β αναπαριστά μόρια χημικών ενώσεων 

6. Στις ομάδες Α και Δ όλα τα μόρια είναι όμοια μόρια 



 

 (12 μονάδες) 

 

B2. Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της πρώτης στήλης με τις χημικές ουσίες της 

δεύτερης στήλης (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας).   

  

1. Χημικό στοιχείο α. οξυγόνο 

β. άνθρακας 

γ. χλωριούχο νάτριο 

δ. νερό 

ε. διοξείδιο του άνθρακα 

2. Χημική ένωση ζ. ζάχαρη 

η. σίδηρος 

θ. υδρογόνο 

ι. μαγειρική σόδα 

κ. χαλκός 

 

(10 μονάδες) 

   

Β3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες 

λέξεις (να μεταφέρετε μόνο τις λέξεις στην κόλλα σας). 

Η διάσπαση του νερού με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται 

………….. Έτσι, το νερό διασπάται σε δύο αέρια: το ………….. και το ………….. 

Η αναλογία μαζών στο νερό είναι: …………………………………………………... 

 (3 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελείται από άνθρακα και οξυγόνο, με 

αναλογία μαζών: 

𝜇ά𝜁𝛼 ά𝜈𝜃𝜌𝛼𝜅𝛼 

𝜇ά𝜁𝛼 𝜊𝜉𝜐𝛾ό𝜈𝜊𝜐
=  

3

8
 

1. Πόσα g άνθρακα υπάρχουν σε 24 g διοξειδίου του άνθρακα; 

2. Πόσα g οξυγόνου υπάρχουν στην ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα; 

 (8 μονάδες) 



 

 

Γ2.  Υλικό έχει όγκο 4 dm3 και μάζα 5 g.   

1. Να υπολογίσετε την πυκνότητα του υλικού. 

2. Πόση είναι η μάζα 100 dm3 του υλικού; 

(10 μονάδες) 

 

Γ3. Να αναφέρετε τη φυσική κατάσταση κάθε υλικού στους 25οC (να μεταφέρετε 

αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας).    

 ΥΛΙΚΟ Σ.Τ. (οC) Σ.Β. (οC) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (25οC) 

1. Α 71 1208  

2. Β -9 51  

3. Γ -172 -86  

4. Δ 15 161  

 

       (7 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Φιάλη μπύρας όγκου 120 mL έχει περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 5 % v/v. 

Ποιος είναι ο όγκος του οινοπνεύματος που περιέχεται σε αυτή τη φιάλη; 

(5 μονάδες) 

 

Δ2. Ποια είναι η % v/v περιεκτικότητα του αέρα σε άζωτο αν γνωρίζετε ότι σε 

500 mL αέρα περιέχονται 400 mL άζωτο; 

(5 μονάδες) 

 

Δ3. Υδατικό διάλυμα έχει περιεκτικότητα 10% w/v σε χλωριούχο νάτριο και 

πυκνότητα 1.05 g/mL. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος 

σε χλωριούχο νάτριο. 

(10 μονάδες) 

Δ4. Για να παρασκευάσουμε 100 g υδατικού διαλύματος ζάχαρης με 

περιεκτικότητα 25% w/w, διαλύουμε: 

α. 25 g ζάχαρη σε 100 g νερό 

β. 25 g ζάχαρη σε 75 g νερό 

γ. 100 g ζάχαρη σε 25 g νερό 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε σύντομα στην κόλλα σας. 

(5 μονάδες) 



 

 

 

  

 

 

 

(25 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


