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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1 
Α. Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων; 

 
Έχουν μεγάλες πυκνότητες. 
Έχουν υψηλά σημεία τήξης. 
Έχουν υψηλά σημεία βρασμού. 
Είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας. 
Είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. 
Είναι ελατά, δηλαδή μπορούν να δώσουν ελάσματα. 
Είναι όλκιμα, δηλαδή μπορούν να δώσουν σύρματα. 
 
B. Να κατατάξετε τους άνθρακες σε φυσικούς και σε τεχνητούς: αιθάλη, κοκ, διαμάντι, 

ανθρακίτης, ξυλάνθρακας, λιθάνθρακας, ζωικός άνθρακας, ενεργός άνθρακας, γραφίτης, 
τύρφη 

 
Φυσικοί άνθρακες: διαμάντι, ανθρακίτης, λιθάνθρακας, τύρφη, γραφίτης 

Τεχνητοί άνθρακες: αιθάλη, κοκ, ξυλάνθρακας, ζωικός άνθρακας, ενεργός άνθρακας. 
 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Να αναφέρετε 4 αλκάλια. 

 

Λίθιο(Li), Νάτριο(Νa),Κάλιο(Κ), Ρουβίδιο (Rb) 

 

Β. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων; 
 
Είναι μαλακά και μπορούν να κοπούν εύκολα με το μαχαίρι. 
Έχουν γενικά μικρή πυκνότητα. Το λίθιο, το νάτριο και το κάλιο είναι ελαφρύτερα από το 
νερό. 
Έχουν χαμηλά σημεία τήξης, και για τούτο χαρακτηρίζονται εύτηκτα μέταλλα. 
Οξειδώνονται εύκολα με το οξυγόνο του αέρα γι’αυτό φυλάσσονται σε δοχεία με πετρέλαιο. 
Το λίθιο αντιδρά ήπια με το νερό, το νάτριο πιο δραστικά, ενώ η αντίδραση του καλίου με το 
νερό είναι βίαιη. Κατά την αντίδρασή τους με το νερό σχηματίζονται κατιόντα αλκαλίου, 
ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) και εκλύεται υδρογόνο. Το διάλυμα που περιέχει σταγόνες 
φαινολοφθαλείνης αποκτά ερυθροϊώδες χρώμα γιατί παράγονται ανιόντα ΟΗ-, τα οποία 
καθιστούν το διάλυμα βασικό. Τα αλκάλια έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα ένα 
ηλεκτρόνιο, το οποίο μπορεί εύκολα να αποσπαστεί από το άτομο. Έτσι προκύπτει ένα 
θετικά φορτισμένο ιόν με φορτίο +1. Να0→Να+ + 1e 
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ΘΕΜΑ 3 

Α. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας και από τι αποτελείται; 

 
Ο περιοδικός πίνακας είναι μια κατάταξη των χημικών στοιχείων κατά αύξοντα ατομικό 
αριθμό (Ζ). Περιλαμβάνει επτά οριζόντιες γραμμές, οι οποίες ονομάζονται περίοδοι, και 
δεκαοκτώ κατακόρυφες στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες.  
 
Β. Που οφείλονται οι παρόμοιες ιδιότητες των χημικών στοιχείων; 

 
Οι ιδιότητές των χημικών στοιχείων καθορίζονται από τον τρόπο που είναι κατανεμημένα τα 
ηλεκτρόνια στις στιβάδες. Τα στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν τον ίδιο αριθμό 
ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα, δηλαδή στην πιο απομακρυσμένη από τον πυρήνα, 
έχουν παρόμοιες ιδιότητες.  
 
 
ΘΕΜΑ 4 
Να συμπληρώσετε τα κενά: 
 
Α. Στον Περιοδικό Πίνακα υπάρχουν δεκαοκτώ κατακόρυφες στήλες που λέγονται ομάδες 

και επτά οριζόντιες γραμμές που λέγονται περίοδοι.                                                   
Β. Ο χάλυβας δηλαδή το ατσάλι είναι κράμα σιδήρου με άνθρακα. Ο ορείχαλκος είναι κράμα 

χαλκού με ψευδάργυρο. 
Γ. Οι τεχνητοί άνθρακες είναι το κοκ, ο ξυλάνθρακας, ο ενεργός άνθρακας, ο ζωικός 

άνθρακας και η αιθάλη. 
Δ. Το διαμάντι χρησιμοποιείται στην κατασκευή κοσμημάτων, στο κόψιμο του γυαλιού και 

στο τρύπημα σκληρών πετρωμάτων. Ο γραφίτης χρησιμοποιείται στην κατασκευή 
ηλεκτροδίων και μολυβιών καθώς και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
 
 
ΘΕΜΑ 5 
Α. Σε τι οφείλονται οι διαφορές μεταξύ διαμαντιού και γραφίτη; Αναφέρετε μία από αυτές. 

 
Οι διαφορές τους οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα άτομα 
άνθρακα μεταξύ τους. Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την σκληρότητα, χρώμα κ.α. 
 
Β. Πώς σχηματίστηκαν οι γαιάνθρακες; 
 
Οι γαιάνθρακες σχηματίστηκαν στο εσωτερικό της Γης πριν από εκατομμύρια χρόνια από 
φυτική  ύλη που καταπλακώθηκε από χώματα και τελικά απανθρακώθηκε (μετατράπηκε 
δηλαδή σε άνθρακα) με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων χωρίς την 
παρουσία αέρα. 
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ΘΕΜΑ 6 

Α. Αναφέρετε δύο παραδείγματα χρήσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 

καθημερινή μας ζωή. 
 
Στα  ανθρακούχα αναψυκτικά με τη δημιουργία των χαρακτηριστικών φυσαλίδων. 
Στους πυροσβεστήρες  διοξειδίου του άνθρακα, αυτό εμποδίζει το αντικείμενο που καίγεται  
να έρθει σε επαφή με τη φωτιά, καθώς έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον αέρα, με 
αποτέλεσμα η φωτιά να σβήνει. 
 
Β. Τι είναι τα κράματα; Για ποιο λόγο κατασκευάζονται; Να αναφέρετε 2 παραδείγματα. 
 
Κράματα είναι τα υλικά  που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, από τα οποία 
ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο, και εμφανίζουν τις ιδιότητες των μετάλλων. 
Με την κατάλληλη ανάμειξη δημιουργούμε υλικά με τις επιθυμητές ιδιότητες, όπως μεγάλη 
σκληρότητα, αντοχή στη διάβρωση και στην οξείδωση (σκούριασμα) και ακόμα ιδιαίτερη 
μαγνητική και ηλεκτρική συμπεριφορά. 
Ο χάλυβας (ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου και άνθρακα, ο ορείχαλκος είναι κράμα χαλκού και 
ψευδαργύρου και ο μπρούτζος χαλκού και κασσιτέρου. 
 
 
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), Οξυγόνο(Ο). 
 
α) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας 2 μέταλλα. 
 
Λίθιο(Li),Νάτριο(Νa),Κάλιο(Κ), Ασβέστιο(Ca) 
 
β) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας 2 αλκάλια.  
 
Λίθιο(Li), Νάτριο(Νa), Κάλιο(Κ) 
 
γ) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας 2 αμέταλλα.  
 
Υδρογόνο(Η), Φθόριο(F), Χλώριο(Cl), Βρώμιο(Br), Άνθρακας(C), Οξυγόνο(Ο), Άζωτο(Ν) 
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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. 
Σωστό 

2. Ο γραφίτης ανήκει στους φυσικούς άνθρακες. 
Σωστό 

3. Το υδρογόνο ανήκει στα αλκάλια. 
Λάθος 

4. Οι κοινές ιδιότητες των χημικών στοιχείων οφείλονται στον αριθμό των στιβάδων τους. 
Λάθος 

5. Τα στοιχεία της 2ης ομάδας χαρακτηρίζονται αλογόνα. 
Λάθος 

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

ιδιότητές του. 
Σωστό 

7. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν παρόμοιες ιδιότητες. 
Λάθος 

 
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            Ν Ξ Ο Π Ρ 

 
Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 
 
α) Το στοιχείο Η έχει παρόμοιες ιδιότητες με το στοιχείο Θ και το στοιχείο Ι με το στοιχείο Κ. 
Λάθος 

β) Τα στοιχεία Λ, Μ, Γ είναι μέταλλα.  
Σωστό 

γ) Το στοιχείο Ε ανήκει στη 2η περίοδο και στη 17η ομάδα του περιοδικού πίνακα.  
Σωστό 

δ) Το στοιχείο Μ είναι ευγενές αέριο.   
Λάθος 

ε) Το στοιχείο Α έχει το μικρότερο ατομικό αριθμό.  
Σωστό 

στ) Τα στοιχεία Κ και Ι είναι αλογόνα. 
Λάθος 

 
 


