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Θ έ µα τ α  Γ ρ α π τώ ν  Α ν α κ ε φα λ α ι ω τ ι κώ ν  Ε ξ ε τ ά σ εω ν  Μα ΐ ο υ  –  Ι ο υ ν ί ο υ  

Θέµα 1ον  

Γράψτε στο γραπτό σας τον αριθµό και δίπλα την λέξη που αντιστοιχεί στην µεταβολή της φυσικής 
κατάστασης των υλικών του παρακάτω διαγράµµατος. 

 
Νερό

Υδρατµός Πάγος

1. ............

2. ............

3. ............

4. ............

5. ............

6. ............  

Θέµα 2ον  

Στη συσκευασία κάποιου αναψυκτικού αναγράφεται ότι περιέχει 20% w/v ζάχαρη.  
α) Τι σηµαίνει η έκφραση «20% w/v ζάχαρη»  
β) Πόση είναι η µάζα της ζάχαρης που είναι διαλυµένη σε 300mL αναψυκτικού;  

Θέµα 3ον  

α) Τι ονοµάζουµε ατοµικό αριθµό ενός ατόµου; 
β) Τι ονοµάζουµε µαζικό αριθµό ενός ατόµου; 
γ) Ένα άτοµο νατρίου έχει ατοµικό αριθµό 11 και µαζικό αριθµό 23. Πόσα πρωτόνια και πόσα νετρό-

νια έχει στον πυρήνα του; 

Θέµα 4ον  

Μεταφέρετε στο γραπτό σας το παρακάτω κείµενο συµπληρώνοντας τα κενά µε τις σωστές λέξεις 

Όλα σχεδόν τα στοιχεία αντιδρούν µε το οξυγόνο και σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις, οι οποίες ονοµά-
ζονται ……………… Οι αντιδράσεις αυτές ανήκουν σε µια µεγάλη κατηγορία χηµικών αντιδράσεων, τις 
………………. Οι οξειδώσεις κατά τις οποίες εµφανίζεται ……………… και εκλύεται ……………… ονοµάζονται 
………………. Οι καύσεις, ως εξώθερµες ………………, χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. 

Θέµα 5ον  

Μεταφέρετε στο γραπτό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις σωστά ισοσταθµισµένες : 

H2 + O2 → H2O H2 + Cl2  →   HCl 

C + O2  → CO N2 + H2 →  NH3 

Θέµα 6ον  

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις , γράφοντας  στο γραπτό σας Σωστό ή Λάθος  δίπλα στο 
γράµµα κάθε πρότασης : 

α) Μια χηµική ένωση διασπάται σε στοιχεία. 
β) Μια χηµική ένωση διαχωρίζεται στα συστατικά της µε απόσταξη, διήθηση κλπ 
γ) Ένα µείγµα έχει πάντα σταθερή σύσταση.  
δ) Τα συστατικά ενός µείγµατος διατηρούν τις ιδιότητές τους.  
ε) Το χηµικό στοιχείο δεν διασπάται περαιτέρω.  
στ) Ένα µείγµα έχει πάντα τις ίδιες φυσικές σταθερές.  

Μάθηµα  : Χηµεία 

Εισηγητές   : Σιτσανλής Η.  

Ηµεροµηνία  : 30/5/2008 



 

Θέµα 7ον  

α) Ποια από τα παρακάτω φαινόµενα είναι χηµική αντίδραση; 
1. Όταν βράζει το νερό 
2. Όταν καίγεται το οινόπνευµα 
3. Όταν λιώνει ένα παγάκι 
4. Όταν ο µούστος γίνεται κρασί 

β) Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από µεθάνιο. Η καύση του µεθανίου αποδίδεται µε την εξί-
σωση 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + θερµότητα 

Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα στην παραπάνω χηµική εξίσωση; Θα χαρακτηρίζα-
τε την καύση του µεθανίου ως εξώθερµη ή ενδόθερµη χηµική αντίδραση; 

Θέµα 8ον  

Μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο γραπτό σας συµπληρώνοντας τα ονόµατα των χηµικών στοι-
χείων. 
 

Σύµβολο 
Χηµικού Στοιχείου 

Όνοµα 
Χηµικού στοιχείου 

Σύµβολο 
Χηµικού Στοιχείου 

Όνοµα 
Χηµικού στοιχείου 

 α) Η   στ) S  
 β) Ν   ζ) Na  
 γ) F   η) Fe  
 δ) C   θ) O  
 ε) Cl   ι) Cu  

Θέµα 9ον  

Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθµό και δίπλα την λέξη που συµπληρώνει σωστά το παρακάτω 
σχεδιάγραµµα. 

 

Υλικά

1) ........ Ιόντα

2) ........

αποτελούνται από

αποτελούνται από

Με πρόσληψη
ηλεκτρονίων γίνονται

Με απόσπαση
ηλεκτρονίων γίνονται

3) ........ 4) ........

Πυρήνα

Ηλεκτρόνια

Περιέχει

5) ........

Υλικά

1) ........ Ιόντα

2) ........

αποτελούνται από

αποτελούνται από

Με πρόσληψη
ηλεκτρονίων γίνονται

Με απόσπαση
ηλεκτρονίων γίνονται

3) ........ 4) ........

Πυρήνα

Ηλεκτρόνια

Περιέχει

5) ........

Υλικά

1) ........ Ιόντα

2) ........

αποτελούνται από

αποτελούνται από

Με πρόσληψη
ηλεκτρονίων γίνονται

Με απόσπαση
ηλεκτρονίων γίνονται

3) ........ 4) ........

Πυρήνα

Ηλεκτρόνια

Περιέχει

5) ........

Υλικά

1) ........ Ιόντα

2) ........

αποτελούνται από

αποτελούνται από

Με πρόσληψη
ηλεκτρονίων γίνονται

Με απόσπαση
ηλεκτρονίων γίνονται

3) ........ 4) ........

Πυρήνα

Ηλεκτρόνια

Περιέχει

5) ........ 6) ........

 

 
 

Να  α πα ν τ ήσ ε τ ε  σ ε  έ ξ ι  ( 6 )  θ έ µ α τ α ,  Κ α λή  ε π ι τ υ χ ί α  
 
 

 Ο ∆ιευθυντής Οι Εισηγητές 
 
 
 
 Σιτσανλής Ηλίας 


