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 ΝΑ ΔΠΙΛΔΞΔΤΔ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΔΜΑΤΑ  

ΘΔΜΑ 1 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

Σύκθσλα κε ην λόκν ηεο ……………… νη ηδηόηεηεο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ είλαη πεξηνδηθή 

ζπλάξηεζε ηνπ………………. ηνπο αξηζκνύ. Τα ρεκηθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη ζηνλ Πεξηνδηθό 

Πίλαθα θαηά………….. αηνκηθό αξηζκό. Ο ζύγρξνλνο Π.Π. πεξηιακβάλεη…..νκάδεο 

θαη………πεξηόδνπο. 

Τα ζηνηρεία ηεο 1εο νκάδαο ηνπ Π.Π. (εθηόο από ην………) νλνκάδνληαη………… θαη είλαη δξαζηηθά 

κέηαιια. 

Τα ζηνηρεία ηεο 2εο νκάδαο νλνκάδνληαη…………..θαη αλήθνπλ ζηα…………….. 

Τα ζηνηρεία ηεο 17εο νκάδαο νλνκάδνληαη………………. Καη ηα ζηνηρεία ηεο 18εο νκάδαο νλνκάδνληαη 

………… ……………. θαη είλαη ρεκηθά……………. (δειαδή αληηδξνύλ δύζθνια κε άιια ρεκηθά 

ζηνηρεία γηα λα ζρεκαηίζνπλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο.) Τα ρεκηθά ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ παξόκνηεο 

ρεκηθέο ηδηόηεηεο επεηδή έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό……………… ζηελ …………………ηνπο ζηνηβάδα. 

Β.  Τη είλαη ηα θξάκαηα; Να αλαθέξεηαη 2 παξαδείγκαηα θξακάησλ θαζώο θαη από ηη κέηαιια 

απνηεινύληαη. 

 

ΘΔΜΑ 2 

Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σωστές ή Λανθασμένες: 

1. Tα κέηαιια είλαη θαινί αγσγνί ηεο ζεξκόηεηαο. 

2. Ο ραιθόο έρεη θίηξηλν ρξώκα. 

3. Όια ηα κέηαιια έρνπλ κεγάιεο ππθλόηεηεο εθηόο από ηνλ πδξάξγπξν. 

4. Τν δηακάληη έρεη κεγάιε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα. 

5. Η αηζάιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή κειάλεο ρξσκάησλ. 

6. Σηηο ηέιεηεο θαύζεηο παξάγνληαη πδξαηκνί θαη από ηνλ άλζξαθα κπνξνύλ λα παξαρζνύλ (CO) ή 

(C) ή άιια πξντόληα. 

7. Τν CO2 είλαη αέξην ζεξκνθεπίνπ θαη ελνρνπνηείηαη γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. 

8. Τν CaCO3 είλαη νξγαληθή έλσζε. 

9. Η νξγαληθή ρεκεία κειεηά ηηο ελώζεηο ηνπ άλζξαθα εθηόο από ηα νμείδηα ηνπ άλζξαθα θαη ηα 

αλζξαθηθά άιαηα. 

10. Ο γξαθίηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνδίσλ θαη κνιπβηώλ αλήθεη ζηνπο 

ηερλεηνύο άλζξαθεο. 
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Β. Να αλαθέξεηε 4 ηερλεηνύο άλζξαθεο θαζώο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 

ΘΔΜΑ 3 

Α. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο ηέιεηαο θαύζεο. 

Β. Τη είλαη νη γαηάλζξαθεο, πσο ζρεκαηίζηεθαλ θαη ζε ηη δηαθξίλνληαη? 

 

ΘΔΜΑ 4 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο ηέιεηαο θαύζεο: 

1. CH4 + O2 

2. C4H10 + O2 

B. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο αηεινύο θαύζεο πξνο CO: 

1. C5H12 + O2 

2. C3H8 +O2 

Γ. Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο αηεινύο θαύζεο. 

 

 

ΘΔΜΑ 5 

Δίλνληαη νη 5 πξώηεο ζεηξέο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα 

 

A. Nα δηαηππώζεηε ην Νόκνο ηεο Πεξηνδηθόηεηαο. 

B. Πνηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο κε ην ζηξόληην (Sr); Δηθαηνινγείζηε ηελ 

απάληεζε ζαο. 

Γ. Πνηα από ηα ζηνηρεία είλαη επγελή; 

Γ. Πνην από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηειεί ζπζηαηηθό ηνπ Χάιπβα; Πνηα ε ζύζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξάκαηνο; 

Δ. Να αλαθέξεηε 6 ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηα κέηαιια θαη 6 πνπ αλήθνπλ ζηα ακέηαιια. 

Ε. Να αλαθέξεηε 5 από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Νa. 
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ΘΔΜΑ 6 

Α. Τν λάηξην θπιάζζεηαη ζε δνρείν κε πεηξέιαην. Γηαηί πξνζηαηεύεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν; 

Β. Τη πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύλ ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ θαη ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ; 

 

ΘΔΜΑ 7 

Α. Να νξίζεηε πνηεο ρεκηθέο ελώζεηο νλνκάδνληαη πδξνγνλάλζξαθεο.  
Β. Πνηα είλαη ε βαζηθή πεγή πδξνγνλαλζξάθσλ; Πνηεο εθηηκήζεηο γίλνληαη γηα ην κέιινλ; 

 

ΘΔΜΑ 8 

Α. Να ραξαθηεξίζεηε σο Σσζηέο ή Λαλζαζκέλεο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

1. Ο πδξνγνλάλζξαθαο κε ην κηθξόηεξν αξηζκό αηόκσλ άλζξαθα είλαη ην κεζάλην 

2. Ο άλζξαθαο ζρεκαηίδεη κόλν ιίγεο ελώζεηο. 

3. Τν θνθ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κεηαιινπξγία. 

4.Με βάζε ηελ ζέζε ελόο ζηνηρείνπ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ. 

5. Τα ακέηαιια ζηνλ Π.Π. είλαη πεξηζζόηεξα από ηα κέηαιια. 

Β. Πνηα είλαη ηα αδξαλή θαπζαέξηα; Εμεγείζηε. 

 

ΘΔΜΑ 9  

Α. Τη είλαη ηα νξπθηά θαύζηκα; Πνηα είλαη; 

Β. Πνηνη είλαη νη θξπζηαιιηθνί άλζξαθεο; Εμεγείζηε αλαιπηηθά. 

Γ. Πνπ νθείινληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηακάληη θαη γξαθίηε; 

 


