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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 
Α. Τι ονομάζουμε διάλυμα και τι διαλύτη ενός διαλύματος; 
Β. Πότε ένα μείγμα χαρακτηρίζεται ως ομογενές και πότε ως ετερογενές; 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Ποια από τα παρακάτω μείγματα είναι ομογενή και ποια ετερογενή; 
Νερό-αλάτι, κρασί, μελάνι, λάδι-νερό, αναψυκτικό, αίμα, αέρας, χώμα-νερό, αλατοπίπερο 
Β. Ποιες μετατροπές φυσικής κατάστασης περιγράφονται στις προτάσεις που ακολουθούν; 
1. Το παγωτό έλιωσε. 
2. Το τζάμι του αυτοκινήτου γέμισε υδρατμούς. 
3. Το νερό της βροχής έγινε χαλάζι. 
4. Τα ρούχα της μπουγάδας στέγνωσαν. 
5. Η ναφθαλίνη που βάλαμε στα ρούχα την άνοιξη εξαφανίστηκε το φθινόπωρο.  

 
ΘΕΜΑ 3 
Α. Από τα παρακάτω υλικά ποια είναι φυσικά και ποια δημιουργούνται από τον άνθρωπο; 
1) μακαρόνια, 2) αργό πετρέλαιο, 3) πλαστικό μπουκάλι, 4) τσιμέντο, 5) φύλλο δέντρου, 6) 
φύλλο χαρτιού, 7) σύννεφα, 8) άμμος θάλασσας 
Β. Ποιες είναι οι καταστάσεις των υλικών; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η φυσική 
κατάσταση των υλικών; Να γράψετε και κάποιο παράδειγμα. 
 
ΘΕΜΑ 4 
Α. Να αναφέρετε τις φυσικές ιδιότητες των υλικών και να γράψετε δυο λόγια για την κάθε 
μία. 
Β. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενης σκληρότητας τα υλικά: ξύλο, διαμάντι, σίδερο,τάλκης 
 
ΘΕΜΑ 5 
Να συμπληρώσετε σωστά την τελευταία στήλη του πίνακα στους 25ΟC. 
 

ΥΛΙΚΟ Σ.Τ σε ΟC Σ.Ζ σε ΟC ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α 19 230  

Β 0 100  

Γ -14 34  

Δ 54 132  

 
Β. Τι αλλαγές θα συμβούν στους 120ΟC; 
Γ. Τι υλικό είναι το Β; 
 
ΘΕΜΑ 6 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/11/2018 
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Α. Να γράψετε 3 λόγους για τους οποίους το νερό είναι σημαντικό στη ζωή μας. 
Β. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες χρήσεις του νερού ως αστική, βιομηχανική 
ή γεωργική. 
1. ξύρισμα προσώπου, 2. άρδευση χωραφιού, 3. Ψύξη αερίων στα διυλιστήρια, 4. Πότισμα 
γλάστρας, 5. Παρασκευή αναψυκτικού 

 
 
ΘΕΜΑ 7 
Α. Τι σημαίνει τήξη, υγροποίηση, απόθεση, συμπύκνωση και εξάτμιση; 
Β. Να γράψετε τι είναι το σημείο τήξης και βρασμού. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 8 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 

1. Ο διαλύτης έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα. 
2. Τα στερεά σώματα έχουν συγκεκριμένο σχήμα και όγκο. 
3. Το πότισμα της ντομάτας αποτελεί αστική χρήση του νερού. 
4. Η μετάβαση από τη στερεά στην αέρια κατάσταση καλείται εξαΰλωση. 
5. Τήξη είναι η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό. 
6. Το μείγμα νερό-λάδι είναι ομογενές. 

 
 
ΘΕΜΑ 9 
Να συμπληρώσετε τα κενά: 

1. Ένα …………μπορεί να είναι ομογενές ή ετερογενές. 

 2. Σε θερμοκρασία μεταξύ του σημείου τήξεως και του σημείου ζέσεως οι ουσίες είναι σε  

…………..κατάσταση. 

3. Ο σημαντικότερος ………..είναι το νερό. 

4. Το σημείο ………. είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα στερεό μετατρέπεται σε υγρό.  

5. Το γυαλί έχει μεγάλη …………….. . 

6. Τα ……….. έχουν ορισμένο όγκο και μεταβαλλόμενο ………. . 

 
   

 

  

 

 

  


