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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 07 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΩΝ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΘΔΜΑ 1ο       ΣΑ ΟΞΔΑ 

Α. Πνηεο ρεκηθέο νπζίεο νλνκάδνληαη νμέα θαηά Arrhenius;  

Β. Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ρεκηθώλ ελώζεσλ: πδξνριώξην, 

ζεηηθό νμύ, θαη ληηξηθό νμύ.  

Γ. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ δείρλνπλ ην ζρεκαηηζκό ηόλησλ θαηά ηε 

δηάιπζε ησλ παξαπάλσ νμέσλ ζην λεξό. 

 

ΘΔΜΑ 2ο         ΟΙ ΒΑΔΙ 

A.  Πνηεο ρεκηθέο ελώζεηο ιέγνληαη βάζεηο θαηά Arrhenius; Τη νλνκάδεηαη 

βαζηθόο ραξαθηήξαο; 

Β.  Έρνπκε ηα παξαθάησ ηξία δηαιύκαηα: 

Γ1 κε pH = 8            Γ2 κε pH = 10            Γ3 κε pH = 12 

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε 

ωζηό γηα θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη ηε ιέμε Λάθορ γηα θάζε ιαλζαζκέλε. 

1. Τν δηάιπκα Γ1 είλαη ην πην βαζηθό. 

2. Τν δηάιπκα Γ2 είλαη πην βαζηθό από ην δηάιπκα Γ3.  

3. Αλακεηγλύνπκε ην δηάιπκα Γ2 κε ην Γ3 θαη πξνθύπηεη λέν δηάιπκα κε 

pH=13. 

4. Αλ αλακείμνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε ην Γ3 κπνξεί λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

pH=9. 

5. Αλ αξαηώζνπκε ην δηάιπκα Γ2 κε λεξό είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςεη ην 

δηάιπκα Γ1. 

6. Αλ αξαηώζνπκε ην δηάιπκα Γ3 κε ην λεξό κπνξεί λα πξνθύςεη λέν δηάιπκα 

κε pH=7.  

 

ΘΔΜΑ 3ο         ΣΑ ΑΛΑΣΑ 

Α.  Πνηεο ρεκηθέο ελώζεηο νλνκάδνληαη άιαηα; Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο 

πνπ δείρλνπλ ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ζεηηθνύ βαξίνπ (BaSO4) θαη ηνπ ρισξηνύρνπ 

αζβεζηίνπ (CaCl2) από ηα ηόληα ηνπο. 
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Β. Αλ αλακίμεηε έλα δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο κε έλα δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ, πνην άιαο κπνξείηε λα παξαιάβεηε; 

ΘΔΜΑ 4ο       Η ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΗ 

Α. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο εμνπδεηέξσζεο. Όηαλ αλακηγλύνπκε έλα 

δηάιπκα νμένο κε έλα δηάιπκα βάζεο πξνθύπηεη πάληνηε νπδέηεξν δηάιπκα; Δμεγήζηε 

αλαιπηηθά. 

Β. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα, ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ 

αληηδξάζεσλ: 

H2SO4  +  NaOH  →  

HNO3  +  Ca(OH)2  →   

Υδξνριώξην  +  Υδξνμείδην ηνπ θαιίνπ  → 

 

ΘΔΜΑ 5ο       Ο ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

A. Τν ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηηο ηέζζεξηο πξώηεο πεξηόδνπο ηνπ 

πεξηνδηθνύ πίλαθα. 
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Λ Μ                 

 

Να βξείηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο. 

1. Τα ζηνηρεία Μ, Γ θαη Γ είλαη κέηαιια. 

2. Τν ζηνηρείν Ε αλήθεη ζηε 2ε πεξίνδν θαη ζηε 18ε νκάδα ηνπ 

πεξηνδηθνύ πίλαθα. 

3. Τν ζηνηρείν Λ είλαη επγελέο αέξην. 

4. Τν ζηνηρείν Α έρεη ην κηθξόηεξν αηνκηθό αξηζκό. 

5. Τν ζηνηρείν Γ αλήθεη ζηε 2ε πεξίνδν θαη ζηελ 1ε νκάδα ηνπ 

πεξηνδηθνύ πίλαθα. 

6. Τν ζηνηρείν Μ έρεη ειεθηξόληα ζε δπν ζηηβάδεο. 

7. Τα ζηνηρεία Κ θαη Η είλαη αινγόλα.  

8. Τα ζηνηρεία Ζ θαη Θ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα. Αιηιολογείζηε. 

9. Τν ζηνηρείν Μ έρεη δπν ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα. 

10. Τν ζηνηρείν Γ έρεη αηνκηθό αξηζκό Ε = 4. 

Β.  Από ηη θαζνξίδνληαη νη ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ;  
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ΘΔΜΑ 6ο       ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ: 

Κ + H2SO4  →                                          Ca + HNO3  →   

Μαγλήζην + Υδξνριώξην  →                       Αξγίιην + Υδξνριώξην  → 

Β. Θέιεηε λα απνζεθεύζεηε έλα νμύ. Σηε δηάζεζή ζαο έρεηε έλα ράιθηλν θαη έλα 

ζηδεξέλην δνρείν. Πνην δνρείν ζα επηιέγαηε γηα ηελ απνζήθεπζε; Αηηηνινγήζηε 

αλαιπηηθά ηελ απάληεζή ζαο. 

 

ΘΔΜΑ 7ο        ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΟΙ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ 

A. Πνηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη θαύζεηο; 

Β. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο ηέιεηαο θαύζεο. 

Γ. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηέιεηα θαύζε ηνπ 

κεζαλίνπ ηνπ βνπηαλίνπ. 

ΘΔΜΑ 8ο        ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ – ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ 

Α.  Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδνπκε θιαζκαηηθή απόζηαμε;   

Β.  Τη είλαη ε βελδίλε; Πσο θαζνξίδεηαη ε πνηόηεηά ηεο; 

Γ.  Να αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ. 

 

ΘΔΜΑ 9ο        ΟΡΓΑΝΙΚΗ: Η ΑΙΘΑΝΟΛΗ 

Α.  Πνηεο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη δπκώζεηο;   

Β.  Πνηεο νξγαληθέο ελώζεηο νλνκάδνληαη έλδπκα;  

Γ. Να γξάςεηε ηελ αληίδξαζε θαύζεο (ρεκηθή εμίζσζε κε πξντόληα θαη 

ζπληειεζηέο) ηεο αηζαλόιεο.   

 

 

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

5. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζόβαζκεο. 

6. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Γύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

 

 

 

     Ο Γηεπζπληήο                                                              Ο Δηζεγεηήο 

  

 

 

 

 

     

                                                                                                Γηάλλεο Γελλάδηνο 

 


