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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 
Α. Πώς ονομάζονται τα στοιχεία της 1ης, 2ης. 17ης και 18ης ομάδας; 

B. Να κατατάξετε τους άνθρακες σε φυσικούς και σε τεχνητούς: αιθάλη, κοκ, διαμάντι, 

ανθρακίτης, ξυλάνθρακας, λιθάνθρακας, ζωικός άνθρακας, ενεργός άνθρακας, γραφίτης, 
τύρφη 
 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Να αναφέρετε 4 αλκάλια. 

Β. Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων; 
 
ΘΕΜΑ 3 
Α. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας και από τι αποτελείται; 
Β. Που οφείλονται οι παρόμοιες ιδιότητες των χημικών στοιχείων; 
 
 
ΘΕΜΑ 4 
Α. Πώς σχηματίστηκαν οι γαιάνθρακες; 
Β. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων; 
 
 
ΘΕΜΑ 5 
Α. Σε τι οφείλονται οι διαφορές μεταξύ διαμαντιού και γραφίτη; Αναφέρετε μία από αυτές. 
Β. Να γράψετε το νόμο της περιοδικότητας. 
 
 
ΘΕΜΑ 6 
Α. Αναφέρετε δύο παραδείγματα χρήσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 
καθημερινή μας ζωή. 
Β. Τι είναι τα κράματα; Για ποιο λόγο κατασκευάζονται; Να αναφέρετε 2 παραδείγματα.  
 
 
ΘΕΜΑ 7 

Δίνονται τα χημικά στοιχεία: Κάλιο(Κ), Άνθρακας(C), Νάτριο(Νa), Φθόριο(F), Χλώριο(Cl), 
Βρώμιο(Br), Άζωτο(Ν), Υδρογόνο(Η), Λίθιο(Li), Ασβέστιο(Ca). 
α) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας 2 μέταλλα. 
β) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας 2 αλκάλια. 
γ) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας 2 αμέταλλα. 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
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ΘΕΜΑ 8 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 

1. Το Ρουβίδιο ανήκει στην ομάδα των αλκαλίων. 
2. Ο γραφίτης ανήκει στους φυσικούς άνθρακες. 
3. Το υδρογόνο ανήκει στην ομάδα των αλκαλίων.  
4. Οι κοινές ιδιότητες των χημικών στοιχείων οφείλονται στον αριθμό των στιβάδων τους. 
5. Τα στοιχεία της 2ης ομάδας χαρακτηρίζονται αλογόνα. 

6. Με βάση την θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα μπορούμε να προβλέψουμε τις 

ιδιότητές του. 

7. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν παρόμοιες ιδιότητες. 

 
 
ΘΕΜΑ 9 

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει τις τέσσερις πρώτες περιόδους του περιοδικού πίνακα. 
 

Α  Β 

Γ Δ      Ε Ζ 

Η Θ      Ι Κ 

Λ Μ                 

 
Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 
α) Το στοιχείο Δ έχει παρόμοιες ιδιότητες με το στοιχείο Γ και το στοιχείο Ε με το στοιχείο Ζ. 
β) Τα στοιχεία Μ, Γ, Δ είναι μέταλλα. 
γ) Το στοιχείο Ζ ανήκει στη 2η περίοδο και στη 18η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 
δ) Το στοιχείο Λ είναι ευγενές αέριο. 
ε) Το στοιχείο Α έχει το μικρότερο ατομικό αριθμό. 
στ) Τα στοιχεία Κ και Ι είναι αλογόνα. 

 
 

 

 

 

 

  


