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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

 
ΘΕΜΑ 1 
α) Τι ονομάζουμε χημικά στοιχεία και τι χημικές ενώσεις; Δώστε δύο παραδείγματα για το 
καθένα. 
β) Τι είναι η φυγοκέντριση; Που χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή ; Δώστε ένα παράδειγμα.  
 
ΘΕΜΑ 2 

α) Σε ένα διάλυμα 300g η διαλυμένη ουσία που περιέχεται έχει μάζα 30g. Ποια η επί τοις 
εκατό περιεκτικότητα του διαλύματος; 
β) Τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε ώστε να περιορίσουμε την ρύπανση των υδάτων; 
 
ΘΕΜΑ 3 
α) Τι ονομάζουμε  <ευτροφισμό>; 
β) Τι σημαίνει η έκφραση <υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου με περιεκτικότητα 7% w/v 
>; Ποια ουσία είναι ο διαλύτης και ποια η διαλυμένη ουσία; 
 
ΘΕΜΑ 4 

α) Να αναφέρετε τις συνέπειες της ρύπανσης του νερού. 
β) Σε 500mL λεμονάδας περιέχονται 100g ζάχαρης. Ποια η επί της εκατό περιεκτικότητα του 
διαλύματος σε ζάχαρη; 
 
ΘΕΜΑ 5 
Στην συσκευασία μίας φιάλης κρασιού αναγράφεται <<12% v/v  σε αλκοόλη. Αν κάποιος 
πιεί 3 ποτήρια κρασί των 100mL το κάθε ένα, πόση ποσότητα αλκοόλης θα έχει 
καταναλώσει; 
 
ΘΕΜΑ 6 

Το νερό (Η2Ο) είναι μια χημική ένωση που αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτά τα 
στοιχεία συνδέονται στο νερό με αναλογία μαζών 1 : 8. Πόσα γραμμάρια υδρογόνου και 
πόσα γραμμάρια οξυγόνου παράγονται κατά τη διάσπαση 72 g νερού; 
 
ΘΕΜΑ 7 
Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ένα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ένα Λ, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη. 
1. Η σύσταση κάθε χημικής ένωσης είναι σταθερή.   
2. Η μάζα του οξυγόνου που παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση του νερού είναι 

οκταπλάσια από τη μάζα του υδρογόνου που παράγεται.     
3. Η χημική ένωση του νερού δεν περιέχει κανένα άλλο χημικό στοιχείο εκτός από το 

υδρογόνο και το οξυγόνο. 
4. Οι ιδιότητες του νερού είναι ένας συνδυασμός των ιδιοτήτων του υδρογόνου και του 

οξυγόνου από τα οποία αποτελείται. 
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5. Η μάζα του υδρογόνου που παράγεται κατά τη διάσπαση του νερού είναι το ένα όγδοο 
της μάζας του νερού που διασπάστηκε. 

6. Οι χημικές ενώσεις δεν ανήκουν στις καθαρές ουσίες.  
7. Δεν μπορεί μια χημική ένωση να αποτελείται από ένα μόνο χημικό στοιχείο.  
8. Ο όγκος του οξυγόνου που παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση του νερού είναι 

διπλάσιος από τον όγκο του υδρογόνου που παράγεται. 
 

 
ΘΕΜΑ 8 
α) Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χημικές ενώσεις και ποιες χημικά στοιχεία ː 
υδρογόνο, αμμωνία, σίδηρος, κιμωλία, χαλκός, νερό, οξυγόνο, χλωριούχο νάτριο, ασβέστιο, 
ανθρακικό οξύ 
β) Να αναφέρετε και να περιγράψετε με λίγα λόγια τρείς μεθόδους διαχωρισμού μειγμάτων. 
Δώστε ένα παράδειγμα για την κάθε μία. 
 
 
ΘΕΜΑ 9 

Να συμπληρώσετε τα κενά: 

1.Η παραλαβή του αλατιού από το θαλασσινό νερό στις αλυκές γίνεται με τη μέθοδο 

της………………… 

2.Το χαρτί που χρησιμοποιείται στη διήθηση και στη χρωματογραφία ονομάζεται 

………..χαρτί. 

3.Η μάζα του οξυγόνου που παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση ορισμένης ποσότητας νερού 

είναι………. της μάζας του υδρογόνου που παράγεται. 

4.Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις αποτελούν τις………….. 

5.Τα περισσότερα χημικά στοιχεία είναι…………… 

6.15% w/w. Στα 100………διαλύματος περιέχονται 15g………..    ……….. 

 
 


