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Οδηγίες:

α. Η διάρκεια εξέτασης είναι δύο ώρες.
β. Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέµατα.
γ. Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα.
δ. Όλα τα θέµατα να απαντηθούν πάνω στη σφραγισµένη κόλλα σας.

ΘΕΜΑ 1Ο
Α. Να µεταφέρετε στη κόλλα σας το παρακάτω διάγραµµα και να συµπληρώσετε τις
ονοµασίες των µεταβολών της φυσικής κατάστασης των υλικών.
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Β. Στον επόµενο πίνακα δίνονται τα σηµεία τήξης και τα σηµεία ζέσης για τέσσερις
ουσίες Α,Β, Γ και ∆.

Ουσία
Α
Β
Γ
∆

Σηµείο τήξης(οC)
(P=1atm)
0
62
−101
−7

Σηµείο ζέσης(οC)
(P=1atm)
100
760
−35
58

i) Ποια η φυσική κατάσταση της κάθε ουσίας στους 25oC;
ii) Ποιες (ή ποια) ουσίες θα αλλάξουν φυσική κατάσταση, αν η θερµοκρασία µεταβληθεί
από τους 25οC στους 90οC;

ΘΕΜΑ 2Ο
α. Ποια µείγµατα ονοµάζονται οµογενή και ποια ετερογενή;
β. Να αντιστοιχίσετε τα µείγµατα της αριστερής στήλης µε µία µόνο µέθοδο διαχωρισµού
της δεξιάς γράφοντας στην κόλλα σας τους συνδυασµούς αριθµούς και γραµµάτων.
1. άµµος - νερό

α. απόσταξη

2. ζάχαρη - νερό

β. χρωµατογραφία

3. βούτυρο από γάλα

γ. φυγοκέντρηση

4. συστατικά µελανιού

δ. εξάτµιση

5. οινόπνευµα – νερό

ε. διήθηση

ΘΕΜΑ 3Ο
α. Ποια διαφορά υπάρχει µεταξύ µορίου χηµικού στοιχείου και µορίου χηµικής ένωσης;
β. Στο επόµενο σχήµα δίνονται τα προσοµοιώµατα τριών διαφορετικών µορίων: i)
αζώτου, ii) αµµωνίας και iii) υδρογόνου.

i) άζωτο

ii) αµµωνία(ΝΗ3)

iii) υδρογόνο

i) Ποια από τα παραπάνω είναι µόρια χηµικών στοιχείων και ποια µόρια χηµικών
ενώσεων;
ii) Πόσα µόρια αµµωνίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων υδρογόνου µε αυτόν που
περιέχονται σε 30 µόρια υδρογόνου;
iii) Υδρογόνο και άζωτο αντιδρούν µεταξύ τους και παράγεται αµµωνία (ΝΗ3). Να γραφεί
και να ισοσταθµιστεί η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται.

ΘΕΜΑ 4Ο
Να σηµειώσετε µε Σ τις σωστές και Λ τις λανθασµένες προτάσεις. Στην περίπτωση
των λανθασµένων προτάσεων να αναδιατυπώσετε την σωστή πρόταση.
i. Σε θερµοκρασία χαµηλότερη από το σηµείο τήξεως οι ουσίες είναι σε υγρή κατάσταση.
ii.Για την παρασκευή ενός υδατικού διαλύµατος γλυκόζης 5%w/w διαλύουµε 5g γλυκόζης
σε 100g νερού.
iii. Όλη σχεδόν η µάζα του ατόµου είναι συγκεντρωµένη στον πυρήνα του ατόµου.
iv. Οι αντιδράσεις κατά τις οποίες απελευθερώνεται θερµότητα κατά
πραγµατοποίηση τους λέγονται εξώθερµες.
v. Τα µείγµατα έχουν καθορισµένη σύσταση.
vi. Κατά την εξάτµιση του οινοπνεύµατος µεταβάλλεται το είδος των µορίων του.

την

ΘΕΜΑ 5Ο
Ζυγίζουµε 40g ζάχαρης και τη διαλύουµε σε 360g νερού, οπότε προκύπτει διάλυµα
πυκνότητας ρ=1,25 g/mL.
α. Να υπολογίσετε την %w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος.
β. Να υπολογίσετε την %w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος.
γ. Στο παραπάνω διάλυµα προσθέτουµε 100g νερού. Ποια είναι η νέα %w/w
περιεκτικότητα του νέου διαλύµατος που προκύπτει;

ΘΕΜΑ 6Ο
α. Ποια σωµατίδια ονοµάζονται ιόντα, πώς προκύπτουν και σε ποια είδη διακρίνονται
ανάλογα µε το φορτίο τους;
β. Το ιόν του νικελίου έχει φορτίο +2 και περιέχει 31 νετρόνια και 26 ηλεκτρόνια. Να
βρεθεί ο ατοµικός αριθµός του νικελίου και ο µαζικός αριθµός του ατόµου του.

ΘΕΜΑ 7Ο
α. Τί ονοµάζεται ατοµικός αριθµός ενός χηµικού στοιχείου και τί µαζικός αριθµός ενός
ατόµου; Ποια σχέση υπάρχει µεταξύ τους;
β. Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά
του.
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ΘΕΜΑ 8Ο
Να µεταφέρετε στη κόλλα σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και να τις ισοσταθµίσετε.

Η2 + Br2 → HBr
Aℓ + HCℓ → AℓCℓ3 + H2
SO2 + O2 → SO3
ΘΕΜΑ 9Ο
Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά του.
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