
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 2                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

 
ΘΕΜΑ 1 
Α. Αναμειγνύουμε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος που έχει pH = 5 με ένα διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου που έχει  pH = 12. Το pH του διαλύματος που θα προκύψει δεν 
μπορεί να είναι:   
α. 8   β. 7     γ. 2    δ. 11 
Για ποιο λόγο δεν μπορεί να πάρει αυτήν την τιμή το pH του διαλύματος που θα προκύψει; 
Β. Να αναφέρετε τους βασικούς τρόπους μείωσης των ρύπων καθώς και άλλες λύσεις για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Να ονομάσετε τα παρακάτω οξέα. 
α) HNO3, β) H2SO4, γ) CH3COOH, δ) HCl 

Β. Να ονομάσετε τις παρακάτω βάσεις. 

α)ΚΟΗ, β)Ca(OH)2, γ)NH3, δ)Νa(OH)2   

 
ΘΕΜΑ 3 
Να συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις με τους κατάλληλους συντελεστές ː 
 
CH4  +   O2      CO  +   H2O 
 
C2H4  +  O2      CO2  +   H2O 
 
C4H8  +  O2      CO2  +   H2O 
 
C3H8  +  O2      C  +   H2O 

  

C3H6  +  O2           CO2  +   H2O 
 

ΘΕΜΑ 4 
Α. Ποιες ουσίες λέγονται βάσεις κατά Arrhenius; Που οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των 
βάσεων;  
Β. Επιλέξτε ποιες από τις επόμενες ενώσεις με τα αντίστοιχα pH είναι βάσεις και να τις 
διατάξετε από την ισχυρότερη στην ασθενέστερη.  
α) pH=9 β) pH=13 γ) pH=7 δ) pH=11 ε) pH=5  

Γ. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των οξέων.  
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ΘΕΜΑ 5 
Να ονομάσετε τους παρακάτω υδρογονάνθρακες:  
CH3 -- CH2 – CH3 
CH3 -- CH3 
CH3 -- CH2 – CH2 – CH3 
CH3 -- CH = CH2 
CH2 = CH2 

CH  ≡ CH 
 
ΘΕΜΑ 6 
Α. Τι είναι οι οπτικές ίνες; Που στηρίζεται η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
στο εσωτερικό τους; 
Β. Ποια τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών σε σχέση με τους χάλκινους αγωγούς; 
 
 
ΘΕΜΑ 7 
Α. Τι είναι το φυσικό αέριο και που χρησιμοποιείται; 
Β. Να γράψετε τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του φυσικού αερίου σε σχέση με τα 

υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. 
 
 
ΘΕΜΑ 8 
Α. Σε ποιες διεργασίες πρέπει να υποβληθεί το αργό πετρέλαιο, ώστε να παράγει χρήσιμα 
προϊόντα; 
Β. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα καυσαέρια ; Δώστε δύο παραδείγματα για κάθε 
κατηγορία. 
 
 
ΘΕΜΑ 9 
Α. Ποιοι υδρογονάνθρακες ονομάζονται αλκάνια, ποιοι αλκένια και ποιοι αλκίνια ; 
Β. Τι ονομάζουμε τέλεια καύση; 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


