
Σελίδα 1 από 4 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ  

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 10 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

  

ΘΔΜΑ 1ο: ΣΑ ΜΔΙΓΜΑΣΑ 

Α. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα κείγκαηα αλάινγα κε ηε ζύζηαζή ηνπο; Πώο 

νξίδεηαη ε θάζε θαηεγνξία; 

Β. Να δηαηππώζεηε κε ζαθήλεηα ηηο δύν ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ κεηγκάησλ. 

Γ. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θελό θαη λα ην 

αληηζηνηρίζεηε κε ηνλ όξν πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά ην λόεκα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ: 

Τα δηαιύκαηα είλαη ……….….(α) κείγκαηα. Τν ζαιαζζηλό λεξό είλαη έλα …………. 

…………(β). Δηαιύηεο είλαη ην …………..(γ), ελώ ην αιάηη είλαη ε ………… ………..(δ).     

 

ΘΔΜΑ 2ο: Η ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ %w/w 

Α. Τη ζεκαίλεη ε έθθξαζε «πδαηηθό δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 4 % w/w»; 

Β. Σε 180 g λεξνύ δηαιύνπκε 60 g δάραξεο θαη ιακβάλνπκε δηάιπκα όγθνπ 200 mL. 

Να ππνινγηζηνύλ:  

    1.  Η % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο θαη 

    2.  ε ππθλόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ παξαζθεπάζακε. 

 

ΘΔΜΑ 3ο: Η ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ % w/v  

Α. Τη ζεκαίλεη ε έθθξαζε: «ην γάια πεξηέρεη 3 % w/v ιηπαξά»;  

Β. Εάλ θάπνηνο πηεη έλα πνηήξη γάια απηήο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο (3% w/v), πόζα 

γξακκάξηα από ηα ιηπαξά ηνπ γάιαηνο ζα έρεη θαηαλαιώζεη; Γηα ηνλ ππνινγηζκό ζαο 

ζεσξείζηε όηη ν όγθνο ηνπ πνηεξηνύ είλαη 250 mL.   

Γ. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηελ παξαθάησ εξώηεζε: 

Γηα λα παξαζθεπάζνπκε 200 mL αιαηόλεξν κε πεξηεθηηθόηεηα 20 % w/v, δηαιύνπκε: 

1. 20 g αιάηη ζε 200 g λεξό. 

2. 20 g αιάηη ζε λεξό ιηγόηεξν από 200 mL θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε λεξό 

κέρξη ν όγθνο λα γίλεη 200 mL. 

3. 20 g αιάηη ζε 200 mL λεξό.  

Γ. Δηαζέηεηε έλαλ πδξνβνιέα κε απνζηαγκέλν λεξό, έλαλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα ησλ 

100 mL, κηα δπγαξηά αθξηβείαο, κηα νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 mL θαη πνζόηεηα αιαηηνύ. 

Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα λα παξαζθεπάζεηε έλα δηάιπκα 

άιαηνο κε πεξηεθηηθόηεηα 10% w/v.    
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ΘΔΜΑ 4ο:  Η ΥΗΜΙΚΗ ΔΝΩΗ 

Τν ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO3) είλαη κηα αέξηα ρεκηθή έλσζε πνπ απνηειείηαη από 

ζείν θαη νμπγόλν. Τα δπν ζηνηρεία ζπλδένληαη κε αλαινγία καδώλ 2:3. 
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Α. Πόζα γξακκάξηα ζείνπ θαη πόζα νμπγόλνπ πεξηέρνληαη ζε 40 g ηξηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ; 

Β. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηξηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ πεξηέρεη 80 g ζείνπ. Πόζε είλαη απηή ε 

πνζόηεηα ηνπ ηξηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ; 

Γ. Πνηεο από ηηο παξαθάησ νπζίεο είλαη ρεκηθέο ελώζεηο θαη πνηεο ρεκηθά ζηνηρεία;  

    1.  Ομπγόλν 

    2.  Νεξό 

    3.  Χισξηνύρν λάηξην 

    4.  Θείν 

    5.  Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

    6. Σίδεξνο 

 

ΘΔΜΑ 5ο: ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 

Α.  Πόηε ιέκε όηη κηα κεηαβνιή απνηειεί ρεκηθή αληίδξαζε; Πνηα από ηα παξαθάησ 

θαηλόκελα ζα ραξαθηεξίδαηε σο ρεκηθή αληίδξαζε; 

1. Όηαλ βξάδεη ην λεξό. 

2. Όηαλ θαίγεηαη ην νηλόπλεπκα. 

3. Όηαλ ιηώλεη έλα παγάθη. 

4. Όηαλ ν κνύζηνο γίλεηαη θξαζί. 

 

Β. Τν θπζηθό αέξην απνηειείηαη θπξίσο από κεζάλην. Η θαύζε ηνπ κεζαλίνπ 

απνδίδεηαη κε ηελ εμίζσζε: 

CH4  +  2O2  →  CO2  +  2H2O  +  ζεξκόηεηα 

1. Πνηα είλαη ηα αληηδξώληα θαη πνηα ηα πξντόληα ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε;  

2. Πνηα ζρέζε ζπλδέεη πνζνηηθά ηε κάδα ησλ πξντόλησλ κε ηε κάδα ησλ αληηδξώλησλ; 

3. Θα ραξαθηεξίδαηε ηελ θαύζε ηνπ κεζαλίνπ σο εμώζεξκε ή ελδόζεξκε ρεκηθή 

αληίδξαζε; 

 

ΘΔΜΑ 6ο: ΣΑ ΤΠΟΑΣΟΜΙΚΑ ΩΜΑΣΙΓΙΑ 

Να κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζην γξαπηό ζαο θαη λα ζπκπιεξώζηε ζσζηά 

όια ηα θελά ηνπ. Να δείμεηε αναλςηικά ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ ππναηνκηθώλ 

ζσκαηηδίσλ ζε θάζε κηα πεξίπησζε. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
Ατομικός 

Αριθμός 

Μαζικός 

αριθμός 

Αριθμός 

Ηλεκτρονίων 

Αριθμός 

Νετρονίων 

Χημικό 

Σύμβολο 

Κάλιο 19   20  

 26 56   Fe 

Βρώμιο  80 35   

Υδράργυρος   80 120  

 

 

ΘΔΜΑ 7ο: ΑΣΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ 

Α. Τα ζρήκαηα ηεο ζηήιεο (ΙΙ) ηνπ παξαθάησ πίλαθα αληηπξνζσπεύνπλ αέξηεο 

κνξθέο ύιεο. Κάζε θύθινο αληηπξνζσπεύεη έλα άηνκν. Γξάςε ζην γξαπηό ζνπ ην γξάκκα 

θάζε πξόηαζεο ηεο ζηήιεο (Ι) θαη δίπια ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά κε έλα ζρήκα ηεο 

ζηήιεο (ΙΙ). 

ΣΤΗΛΗ (Ι) ΣΤΗΛΗ (ΙΙ) 

α) Τριατομικό Χημικό στοιχείο. 
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β) Μίγμα διατομικών χημικών 

στοιχείων. 

γ) Διατομικό Χημικό στοιχείο. 

δ) Μονοατομικό στοιχείο. 

ε) Μίγμα διατομικού στοιχείου και 

χημικής ένωσης. 

στ) Μίγμα χημικών ενώσεων. 

ζ)  Χημική ένωση. 

η) Μίγμα μονοατομικού στοιχείου 

και χημικής ένωσης. 

 
Β.  Μεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζώζεηο πξνζζέηνληαο ηνπο 

ζσζηνύο ζπληειεζηέο : 

H2 + O2 → H2O H2 + Cl2  →   HCl 

C + O2  → CO C2H4 + O2  →  CO2 + H2O  

  

ΘΔΜΑ 8ο: ΣΑ ΙΟΝΣΑ 

Α. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ 

θαηηόληνο ηνπ θαιίνπ:  
39

19 K 
. Αηηηνινγείζηε. 

Β. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ 

αληόληνο ηνπ θζνξίνπ: 19

9 F  . Αηηηνινγείζηε. 
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ΘΔΜΑ 9ο: ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ  

Α. Τη πιεξνθνξίεο ιακβάλνπκε από ηνλ κνξηαθό ηύπν κηαο έλσζεο; 

Β. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ηα ζύκβνια ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ θαη λα ηα 

νλνκάζεηε. 

H N S Si 

Fe Cl Cu Zn 

Na Ca Mg Hg 

 

 

 

 

Οδηγίερ για ηοςρ εξεηαζόμενοςρ 

1. Τα ζέκαηα λα κελ ηα αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην επάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ 

ακέζσο κόιηο παξαδνζνύλ. Κακία άιιε ζεκείσζε δελ επηηξέπεηε λα γξάςεηε. 

3. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ηελ θόιια θαη ηα 

θσηναληίγξαθα. 

4. Να απαληήζεηε ζηην κόλλα ζαρ ζηιρ έξι (6) από ηιρ εννιά (9) επωηήζειρ. 

5. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζόβαζκεο. 

6. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Δύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

        

Ο Δηεπζπληήο                                                                             Ο εηζεγεηήο 

 

 

 

      

                                                                                                         Γηάλλεο   Γελλάδηνο  

 


