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ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ!!!! 
 
ΘΕΜΑ 1 
A. Τι ονομάζουμε άλας; Ποια είδη αλάτων γνωρίζετε; 
Β. Συμπληρώστε την παρακάτω χημική εξίσωση ː 

 
 
 ΟΞΥ + ΒΑΣΗ  +  
   
ΘΕΜΑ 2 
Α. Τι ονομάζουμε ζυμώσεις; 

Β. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αλκοολούχα ποτά;  
 
 
ΘΕΜΑ 3 
Α. Τι ονομάζουμε ένζυμα και σε τι διαφέρουν από τους άλλους καταλύτες; 
Β. Να αντιστοιχήσετε τις ονομασίες: 

Υδροχλωρικό οξύ HNO3 

    Θειικό οξύ H2SO4 

      Νιτρικό οξύ CH3COOH 

  Οξικό οξύ HCl 

 
 
ΘΕΜΑ 4 

Τι πρέπει να συμβεί ώστε μετά την ανάμειξη ενός βασικού διαλύματος με ένα όξινο το νέο 
διάλυμα που θα προκύψει να είναι ː 
α) βασικό 
β) όξινο 
γ) ουδέτερο 
                                              

ΘΕΜΑ 5 
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 6 
Α. Τι ονομάζουμε οξέα κατά Arrhenius;                                

Β. Να γράψετε τις τέσσερις ιδιότητες των οξέων. 

Γ. Τι ονομάζουμε βάσεις κατά Arrhenius;  
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ΘΕΜΑ 7 
Α. Τι ονομάζουμε αλκοολική ζύμωση; Να γράψετε την αντίδραση. 
Β. Τι ονομάζουμε εξουδετέρωσή; 
 
 
ΘΕΜΑ 8 
Α. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συνθετικών πολυμερών. 
Β. Σε ποιες διεργασίες πρέπει να υποβληθεί το αργό πετρέλαιο, ώστε να παράγει χρήσιμα 

προϊόντα; 
 

 

ΘΕΜΑ 9 
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: 
 
1) ……………. είναι τα υλικά τα οποία έχουν ως κύριο συστατικό ένα ………… και διάφορες 
πρόσθετες ουσίες. 
2) …………… είναι η χημική αντίδραση κατά την οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαφορετικών 
οργανικών ενώσεων, που ονομάζονται …………, ενώνονται και σχηματίζουν μακρομόρια τα 
…………… . 
3) ………… είναι το κλάσμα του πετρελαίου το οποίο περιέχει …………. με 5-12 άτομα 
άνθρακα και χρησιμοποιείται ως καύσιμο. 
4) Η κλασματική απόσταξη γίνεται στα διυλιστήρια σε ειδική κατακόρυφη στήλη μεγάλου 
μήκους που λέγεται ………..   ………… . 
5) …………. είναι το σύνολο των οργανικών υλών που παράγονται από φυτικά ή ζωικά 
απορρίμματα και χρησιμοποιείται ως καύσιμο. 
6) Τα καύσιμα που εξορύσσονται από τη γη ονομάζονται ……….   ………. . 

 
  


