
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

12 - 11 - 2022 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

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

(Λ). Να μεταφέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 

 

1. H επιστήμη της Χημείας ασχολείται με την επεξεργασία πρώτων 

υλών και την παραγωγή νέων υλικών. 

2. Τα χάλκινα σύρματα έχουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

3. Το υλικό με τη μικρότερη σκληρότητα είναι το διαμάντι. 

4. Τα μέταλλα εμφανίζουν μεγάλη θερμική αγωγιμότητα. 

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

6. Το νερό θεωρείται παγκόσμιος διαλύτης διότι διαλύει πολλές 

χημικές ουσίες. 

7. Η χρήση του νερού για τις δουλειές του σπιτιού ονομάζεται 

αστική. 

8. Σε ένα διάλυμα, το συστατικό που βρίσκεται πάντα σε 

μεγαλύτερη αναλογία είναι ο διαλύτης. 

9. Ο φελλός έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό. 

10. Τα φάρμακα έχουν ωφέλιμες αλλά και επιζήμιες χρήσεις. 

(10 μονάδες) 

Α2. Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω 

προτάσεις. Να μεταφέρετε γράμματα & αριθμούς στην κόλλα σας. 

Ι. Επιστήμες που συνεργάζονται με τη Χημεία είναι: 

1. η Ιατρική 

2. η Φαρμακευτική 

3. η Βιολογία 



 

 

4. όλες οι παραπάνω 

ΙΙ. Ο πάγος συμβολίζεται με  

1. Η2Ο (s) 

2. Η2Ο (g) 

3. Η2Ο (l) 

4. Η2Ο (aq) 

 

ΙΙΙ. Σε ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα 100 g, τα 20 g είναι οξυγόνο ενώ τα 

υπόλοιπα 80 g είναι άζωτο. Συμπεραίνουμε ότι: 

1. ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ετερογενές μείγμα 

2. το οξυγόνο είναι ο διαλύτης του μείγματος 

3. τo άζωτο είναι ο διαλύτης του μίγματος 

4. τίποτα από τα παραπάνω 

IV. Η ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται από: 

1. το είδος του εδάφους  

2. τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους 

3. την υγρασία του εδάφους 

4. όλα τα παραπάνω 

V. Βιομηχανική χρήση του νερού γίνεται: 

1. στο πότισμα των κήπων. 

2. στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

3. στο καζανάκι της τουαλέτας 

4. στην καλλιέργεια ντομάτας στα θερμοκήπια 

(15 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να χαρακτηρίστε τα παρακάτω μίγματα ως ομογενή (Ο) ή ετερογενή (Ε). 

Να μεταφέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 

1. ατμοσφαιρικός αέρας 2. στοματικό διάλυμα 3. κρασί 

4. μελάνι μαρκαδόρου 5. θαλασσινό νερό  6. σαμπουάν 

7. άμμος με χαλίκια  8. σούπα   9. τσιμέντο 

10. ζαχαρόνερο       

(10 μονάδες) 

Β2. Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα παρακάτω κενά. Να 

μεταφέρετε αριθμούς & λέξεις στην κόλλα σας. 



 

 

 Οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας ονομάζεται (1) ……………… Σε αυτό, 

ό,τι έχει δημιουργήσει η φύση ονομάζεται (2) ………………, ενώ ό,τι 

δημιουργεί ο άνθρωπος (3) ……………… 

 

 Τα μίγματα των οποίων τα συστατικά διακρίνονται με γυμνό μάτι 

ονομάζονται (4) ……………… Τα (5) ……………… μείγματα 

ονομάζονται και διαλύματα. 

(15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να γράψετε, αιτιολογώντας κατάλληλα σε ποιά φυσική κατάσταση 

(στερεό, υγρό, αέριο) βρίσκεται καθένα από τα παρακάτω υλικά στους 25οC. 

Να μεταφέρετε υλικά, φυσικές καταστάσεις & αιτιολόγηση στην κόλλα σας. 

Υλικό Σ. Τήξης (οC) Σ. Βρασμού (οC) 
Φυσική 

Κατάσταση 

A. 95 400  

B. -150 75  

Γ. 0 9  

Δ. -25 -10  

Ε. 1650 3700  

 

(15 μονάδες) 

Γ2. Να αντιστοιχίσετε κάθε πρώτη ύλη με το προϊόν της. Να μεταφέρετε 

γράμματα & αριθμούς στην κόλλα σας. 

 

  Πρώτη Ύλη   Προϊόν 

  Α. ασβετόλιθος  1. βενζίνη 

  Β. αλουμίνιο   2. ζάχαρη 

  Γ. αργό πετρέλαιο  3. ηλεκτρική ενέργεια 

  Δ. λεύκες (δέντρα)  4. σοβάς 

  Ε. λινάρι   5. ψωμί 

  Ζ. σιτάρι   6. χαρτί    

  Η. λιγνίτης   7. πόρτες & παράθυρα 

  Θ. ζαχαρότευτλα  8. λινό ύφασμα 

(10 μονάδες) 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να αναφέρετε ένα υλικό που παρουσιάζει καθεμία από τις παρακάτω 

ιδιότητες. Να μεταφέρετε αριθμούς & απαντήσεις στην κόλλα σας. 

 

1. σκληρό: …………………   2. μαλακό: ……………....  

3. εύθραυστο:……………..   4. εύκαμπτο: ……………. 

5. ελαστικό:……………….. 

 

(10 μονάδες) 

 

Δ2. Να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας. 

 

1. Ποσότητα υγρού έχει μάζα 300 g και όγκο 200 mL. Να υπολογίσετε την 

πυκνότητα του υγρού. 

 

2. Στερεό σώμα έχει όγκο 500 mL και πυκνότητα 2 g/mL. Να υπολογίσετε τη 

μάζα του. 

 

3. Αέριο σώμα έχει m=100 g και ρ=0.5 g/mL. Να υπολογίσετε τον όγκο του. 

 

(15 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


