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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2022 

 

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

Α. Από ηα παξαθάησ θαηλόκελα, πνηα είλαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο: 

Ληώζηκν πάγνπ, ζθνύξηαζκα ζηδήξνπ, ζθίζηκν ραξηηνύ, βξαζκόο λεξνύ, ζάπηζκα 

θξνύηνπ, θσηνζύλζεζε, ιηώζηκν θεξηνύ, θαύζε ηεο βελδίλεο, κεηαηξνπή κνύζηνπ ζε 

θξαζί, ζηέγλσκα ξνύρσλ 

Β. Τη νλνκάδεηαη ρεκηθή αληίδξαζε, ζε πνηα κέιε ρσξίδεηαη θαη πνηα είδε ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ γλσξίδεηε;  

 

ΘΕΜΑ 2 

Α. Τη νλνκάδεηαη ρεκηθή έλσζε θαη ηη ρεκηθό ζηνηρείν; Τν λεξό απνηειεί ρεκηθή έλσζε 

ή ρεκηθό ζηνηρείν; Να γίλεη ε πεξηγξαθή ηνπ. 

Β. Πόζα g πδξνγόλνπ θαη πόζα νμπγόλνπ ππάξρνπλ ζε 72 g λεξνύ; 

 

ΘΕΜΑ 3 

Α. Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή ηνπ αηόκνπ θαη λα ηε ζρεδηάζεηε. Τη νλνκάδεηαη αηνκηθόο 

αξηζκόο θαη ηη καδηθόο αξηζκόο; 

Β. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, ησλ λεηξνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ πεξηέρεη θαζέλα από ηα επόκελα άηνκα:  

α) θάιην: Ζ=19, Α=39 β) νμπγόλν: Ζ=8, Α=16 γ) λάηξην: Ζ=11, Α=23  

δ) ριώξην Ζ=17, Α=35 

 

ΘΕΜΑ 4 

Α. Τη νλνκάδνπκε ηόληα θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη; 

Β. Τη έρεη ζπκβεί ζηα ειεθηξόληα ησλ παξαθάησ ζσκαηηδίσλ; 

α) 16S
-2   β) 9F

-  γ) 13Al+3 δ) 20Ca+2 
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ΘΕΜΑ 5 

Α. Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ: O, H, S, Na, Br, Cl, Ca, 

Mg, Fe, Cu 

Β. Ο κνξηαθόο ηύπνο ηεο γιπθόδεο είλαη C6H12Ο6. Από πνηα ρεκηθά ζηνηρεία 

απνηειείηαη; Πόζα άηνκα από ην θάζε ρεκηθό ζηνηρείν πεξηέρνληαη ζην κόξην ηεο 

γιπθόδεο; 

 

ΘΕΜΑ 6 

Α. Να γξάςεηε ηα ζύκβνια ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ: ηώδην, καγλήζην, 

ςεπδάξγπξνο, θώζθνξνο, αξγίιην, θάιην, λάηξην, ζίδεξνο, νμπγόλν, άδσην 

Β. Πνηνη από ηνπο επόκελνπο κνξηαθνύο ηύπνπο παξηζηάλνπλ ην κόξην ρεκηθήο 

έλσζεο θαη πνηνη ην κόξην ρεκηθνύ ζηνηρείνπ;  

α) NH3   β)O2   γ)Na   δ)N2   ε)CH4   ζη)H2O 

 

ΘΕΜΑ 7 

Α. Πνηα είλαη ηα πξντόληα θαη πνηα ηα αληηδξώληα ζηελ αληίδξαζε ηεο θσηνζύλζεζεο; 

Β. Αλ γηα ηε ζύλζεζε ηεο ακκσλίαο ρξεζηκνπνηεζνύλ 1,2 g αδώηνπ θαη 3,6 g 

πδξνγόλνπ, πνηα ζα είλαη ε κάδα ηεο ακκσλίαο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί; 

 

ΘΕΜΑ 8 

Α. Να γίλεη ε αληηζηνίρηζε ησλ ζπκβόισλ κε ηηο νλνκαζίεο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ: 

α. Φξώκην 1. Fe 

β. Άξγπξνο 2. Hg 

γ. Σίδεξνο 3. Mn 

δ. Μαγγάλην 4. Ag 

ε. Υδξάξγπξνο 5. Cr 

Β. Τη είδνπο ηόλ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ πξνζζήθε ελόο (1) ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ 

ρισξίνπ, ην νπνίν έρεη αηνκηθό αξηζκό 17; Να γξάςεηε ηνλ ζπκβνιηζκό ηνπ ζηνηρείνπ 

θαη ηνπ ηόληνο απηνύ. 
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ΘΕΜΑ 9 

Να ηζνζηαζκηζηνύλ νη παξαθάησ ρεκηθέο εμηζώζεηο θαη λα νλνκαζηνύλ ηα ρεκηθά 

ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο: 

α) C + H2  CH4  

β) Η2 + Ο2  Η2Ο 

γ) S + O2  SO3 

δ) P + H2  PH3 

ε) Na + Cl2  NaCl 

ζη) Mg + O2  MgO 

δ) Fe + Cl2  FeCl3 

ε) Al + S  Al2S3 

ζ) Ν2 + Η2  ΝΗ3 

η) Η2 + Cl2  HCl 

 

 


