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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

 
ΘΕΜΑ 1 
Α. Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. 
Β. Τι ονομάζουμε χημική ένωση;  Δώστε ένα παράδειγμα. 
Γ. Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ χημικών ενώσεων και μειγμάτων. 

 
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 ονομάζουμε χημική αντίδραση; Να αναφέρετε τι ισχύει για τις μάζες αντιδρώντων και 
προϊόντων. 
 
ΘΕΜΑ 3 
Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις. 
α) Το νερό ………….σε υδρογόνο και οξυγόνο και είναι …………ένωση. 
β) Οι χημικές ενώσεις δεν είναι …………χημικών στοιχείων. 
γ) Κάθε αντίδραση κατά την οποία ελευθερώνεται θερμότητα λέγεται …………αντίδραση. 
δ) Κάθε αντίδραση κατά την οποία πρέπει να απορροφηθεί θερμότητα, για να 
πραγματοποιηθεί λέγεται …………αντίδραση. 
 
 
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 
Α. Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χημικές ενώσεις και ποιες χημικά στοιχεία ː 
νάτριο, διοξείδιο του άνθρακα, χαλκός, ανθρακικό ασβέστιο, χρυσός, νερό, υδρογόνο, 
χρωμιούχο κάλιο, ασβέστιο, φωσφορικό οξύ 
Β. Να αναφέρετε και να περιγράψετε με λίγα λόγια τρείς μεθόδους διαχωρισμού μειγμάτων. 
Δώστε ένα παράδειγμα για την κάθε μία. 
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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 των μειγμάτων είναι σταθερή.   
2. Η μάζα του οξυγόνου που παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση του νερού είναι 

οκταπλάσια από τη μάζα του υδρογόνου που παράγεται.     
3. Οι χημικές ενώσεις δεν έχουν σταθερά σημεία τήξεως αλλά έχουν σταθερά σημεία 

βρασμού. 
4. Οι ιδιότητες του νερού είναι ένας συνδυασμός των ιδιοτήτων του υδρογόνου και του 

οξυγόνου από τα οποία αποτελείται. 
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 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 
Ο πίνακας αναφέρεται στη μάζα του υδρογόνου και του οξυγόνου που παράγονται κατά την 
ηλεκτρόλυση του νερού. Να συμπληρώσετε τα κενά: 
 

Μάζα 
νερού 

Μάζα 
υδρογόνου 

Μάζα 
οξυγόνου 

9 1   

18     

  5   

    32 

63     

 
 
ΘΕΜΑ 9 
Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει μάζα 400 g και περιεκτικότητα 10 % w/w. Στο διάλυμα 
προσθέτουμε 400 g νερό. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που 
προκύπτει; 
 


