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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1 
 
Α. απάντηση σελ.23 φροντιστηριακού,σελ.49 σχολικού βιβλίου.(χημικά στοιχεία:O2, H2. 

Χημικές ενώσεις: H2O, CO2 ). 
 
Β. Αποτελεί έναν τρόπο διαχωρισμού των μειγμάτων. Χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 
<<γαλακτωμάτων>> δηλαδή μειγμάτων που αποτελούνται από μικροσκοπικά στερεά τα 
οποία αιωρούνται μέσα σε υγρά. Έτσι διαχωρίζουμε το γάλα από το βούτυρο.  
 
ΘΕΜΑ 2 
 
Α. Σε 300g διαλύματος περιέχονται 30g διαλυμένης ουσίας. 
Σε 100g διαλύματος περιέχονται      Χ 
 300Χ=100∙30  300Χ=3000  Χ=10g διαλυμένης ουσίας. Άρα 10% w/w. 
 
Β. απάντηση σελ.18-19 φροντιστηριακού,σελ.42 σχολικού βιβλίου. 
 
ΘΕΜΑ 3 
 
Α. Ο ευτροφισμός είναι το περιβαλλοντικό φαινόμενο κατά το οποίο η υπέρμετρη αύξηση 
της συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων συνεπάγεται τη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου 
στο νερό και κατά συνέπεια την αλλοίωση της βιοποικιλότητας σε αυτό. 
 
Β. Ότι σε 100ml διαλύματος χλωριούχου νατρίου περιέχονται 7g χλωριούχο νάτριο. Ο 
διαλύτης είναι το νερό και η διαλυμένη ουσία το χλωριούχο νάτριο. 
 
ΘΕΜΑ 4 
 
Α. απάντηση σελ.18 φροντιστηριακού,σελ.41 σχολικού βιβλίου. 

 
Β. Σε 500mL λεμονάδας περιέχονται 100g ζάχαρης 

    Σε 100mL λεμονάδας περιέχονται     χ 
 500Χ=100∙100  500Χ=10000  Χ=20g διαλυμένης ουσίας. Άρα 20% w/v. 
 
ΘΕΜΑ 5 
 
Σε 100mL κρασιού περιέχονται 12ml αλκοόλη. 
Σε 300mL κρασιού περιέχονται      Χ 
100Χ=300∙12  100Χ=3600  Χ=36ml αλκοόλης θα καταναλώσει. 
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ΘΕΜΑ 6 
 

mH2O= mH2 + mO2  mH2O= mH2 + 8mH2  
άρα, mH2O= 9mH2  72=9mH2mH2= 72/9 =8gH2και 64gO2 
 
ΘΕΜΑ 7 

 
1. Η σύσταση κάθε χημικής ένωσης είναι σταθερή.  ΣΩΣΤΟ 
2. Η μάζα του οξυγόνου που παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση του νερού είναι 

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

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

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

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

διπλάσιος από τον όγκο του υδρογόνου που παράγεται. ΛΑΘΟΣ 
 

 
ΘΕΜΑ 8 
 
α) Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χημικές ενώσεις και ποιες χημικά στοιχεία ː 
υδρογόνοΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, αμμωνίαΧΗΜΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, σίδηροςΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, 
κιμωλίαΧΗΜΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, χαλκόςΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, νερόΧΗΜΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, 
οξυγόνοΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, χλωριούχο νάτριο ΧΗΜΙΚΗ ΈΝΩΣΗ 
β) απάντηση σελ.21 φροντιστηριακού,σελ.44-46 σχολικού βιβλίου. 
 
 
ΘΕΜΑ 9 
 

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

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

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

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ χαρτί. 

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

είναι ΟΚΤΑΠΛΑΣΙΑ της μάζας του υδρογόνου που παράγεται. 

4.Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις αποτελούν τις ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 

5.Τα περισσότερα χημικά στοιχεία είναι ΜΕΤΑΛΛΑ 

6.15% w/w. Στα 100 gr διαλύματος περιέχονται 15gr ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. 

 

 


