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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 

ΓΡΑΠΤΕΣ   ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΜΑΘΗΜΑ          : ΧΗΜΕΙΑ Βαθμός…………………..…….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………...….. 

ΤΑΞΗ                : Β΄ Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ………………..…. 

ΧΡΟΝΟΣ          : 2 Ώρες (Φυσική + Χημεία) 

Ονοματεπώνυμο……………………………………….   Αρ. …….    Τμήμα………... 

 

XHMEIA 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από  εννέα (9) δακτυλογραφημένες σελίδες. 

 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τα μέρη Α, Β, και Γ. Να απαντήσετε σε 

όλα τα μέρη. 

 Να γράψετε τις απαντήσεις σας στο εξεταστικό δοκίμιο, στον κενό χώρο μετά 

από κάθε ερώτηση. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  ( 10 μονάδες) 

Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ  τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με 

πέντε (5) μονάδες. 

 

Ερώτηση 1 

Α. Να γράψετε τα αντιδρώντα  και τα προϊόντα στις παρακάτω χημικές 

αντιδράσεις.                                                                                                                 (2μ) 

α. Μαγνήσιο   +  υδροχλωρικό οξύ  χλωριούχο μαγνήσιο   + υδρογόνο 

 

Αντιδρώντα: ……………………………………………………………………………………………………. 

Προϊόντα : ……………………………………………………………………………………………………….  
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β.  2 H2O                            2H2    +    O2 

 

Αντιδρώντα: …………………………………..   Προϊόντα: ……………………………………………..   

 

 

Β. Να συμπληρώσετε τον πιο  κάτω πίνακα.                                                        (3μ) 

Χημικό 
σύμβολο 

Πρωτόνια 
(P+) 

Νετρόνια 
(n0) 

Ηλεκτρόνια 
(e-) 

Μαζικός 
(A) 

Ατομικός 
(Z) 

Ηλεκτρονική 
δομή 

Li 3 4     
 

Cl    35 17 
 

 

Ne  10 10 
 

   

 

 

Ερώτηση 2 

Α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας το όνομα ή το χημικό 

σύμβολο.                                                                                                                    (3μ) 

 

Όνομα  Χαλκός    
Άζωτο  

 Ήλιο  

Χημικό 
σύμβολο  

 Br  Fe  

  

   

   B. Να διακρίνετε τα παρακάτω μείγματα σε ομογενή (Ο) ή ετερογενή (Ε).    (2μ)  

 

  Λαδόξιδο   ………………………………….         Σκόνη κιμωλίας με νερό …………………………… 

  Ζαχαρόνερο …………………………………..         Κρασί ……………………………………………………    
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ΜΕΡΟΣ Β΄  (10 μονάδες) 

Από τις δύο ερωτήσεις να απαντήσετε  ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ. Κάθε ορθή ερώτηση 

βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

Ερώτηση 1 

Α. Σας δίνεται το άτομο Αργό: 
40

18 Ar  (2.5μ) 

 i) Να υπολογίσετε: 

   Τα   P+= ………………..                            ii) Να γράψετε την ΗΔ: ………………………. 

          n0= ………………… 

          e-= ………………….  

iii) Να τοποθετήσετε τα ηλεκτρόνια στις στιβάδες που δίνονται πιο κάτω και στη 

συνέχεια να τις ονομάσετε.                                                                                    (1.5μ) 

 

 

 

  

 

 

Β. Να ονομάσετε τις παρακάτω χημικές ενώσεις:                                                  (2μ) 

i.H2O ……………………………                     iii.CH4   ……………………………….. 

    ii. NH3 …………………………..                       iv.NaCl ……………………………..    

 

Γ. Σας  δίνεται η αντίδραση καύσης του άνθρακα:  

  Άνθρακας      +   οξυγόνο     →   διοξείδιο του άνθρακα  + Q (θερμότητα)  

α) Ποιο είναι  το προϊόν της αντίδρασης; …………………………………………………      (1μ) 
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β) Ποιο/α είναι το/α αντιδρών/τα σώματα; …………………………………………………….. (1μ)  

γ) Πώς χαρακτηρίζεται η πιο πάνω αντίδραση και γιατί;  

    …………………………………………………………………………………………………………………..     (1μ) 

δ) Τι συμπεραίνετε για τις ιδιότητες των αντιδρώντων και των προϊόντων;         (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2 

Α. (α) Δίνονται τα πιο κάτω προσομοιώματα ατόμων:  

        

                                                    

              Η               Ο                    C               Ν     

(β) Προσομοιώματα  μορίων:  

 

 

  (Ι)                  (ΙΙ)           

 (ΙΙΙ)                         (ΙV)                  ( V) 

γ) Ποιο από τα πιο πάνω προσομοιώματα απεικονίζει το μόριο της ΝH3; ……..  (0,5μ) 

δ) Ποιο από τα πιο πάνω προσομοιώματα απεικονίζει το μόριο του CO2 ………  (0,5μ) 

ε) Ποιο από τα πιο πάνω  προσομοιώματα απεικονίζει το μόριο του (CH4)……..(0,5μ) 

στ) Ποιο/α από τα πιο πάνω προσομοιώματα απεικονίζει/ουν  μόριο/α  χημικού 

στοιχείου; …………………………………………………………………………………………………………  (1μ) 

ζ) Ποιο/α από τα πιο πάνω μόριο/α απεικονίζει/ουν μόρια χημικής ένωσης;  

     …………………………………………………………………………………………………………………..  (1,5μ) 
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Β. α) Να περιγράψετε την πορεία που θα ακολουθήσετε, για να παρασκευάσετε  

250ml διαλύματος Ζαχαρόνερο, περιεκτικότητας 4%κ.ο.( έχετε στη διάθεσή σας όλα 

τα όργανα και υλικά  που θα χρησιμοποιήσετε).                                                           (3μ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.                                                                 (3μ) 

Διάλυμα  Διαλύτης  Διαλυμένη ουσία  Φυσική κατάσταση 
διαλύματος  

Αλατόνερο   
 

  

Ατμοσφαιρικός 
αέρας ( 21%οξυγόνο,  
78%άζωτο και 1% 
διοξ.του άνθρακα) 

   

 
Μπρούντζος ( 10%σε 
κασσίτερο και 90% 
σε χαλκό) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: (15 μονάδες) 

Από τις δύο (2) ερωτήσεις να απαντήσετε  ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ. Κάθε ορθή ερώτηση 

βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. 

Ερώτηση 1 

Α. Να γράψετε δύο ιδιότητες των μειγμάτων.                                                           (2μ)                                                                               

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Β. Σας δίνονται τα πιο κάτω μόρια χημικών ουσιών. Να κατατάξετε στον πίνακα που 

ακολουθεί  τα μόρια,  ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Διοξείδιο του 

άνθρακα ( CO2 ), νερό ( H2O ), οξυγόνο(Ο2), οινόπνευμα ( C2H6O), αμμωνία( NH3 ), 

άζωτο (Ν2).                                                                                                                             (3μ) 

Μόρια χημικών ενώσεων  Μόρια χημικών στοιχείων 

 

 

 

 

 

 

Γ. Στο εργαστήριο χρησιμοποιήσαμε τις παρακάτω μεθόδους, για να διαχωρίσουμε 

τα μείγματα στα συστατικά τους.  Απόσταξη, Διήθηση, Εξάτμιση, Απόχυση 

Χρωματογραφία και Φυγοκέντριση.  

Ποια από τις παραπάνω  μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε,  για να διαχωρίσετε:    (5μ)      

α. Αλάτι από το θαλασσινό νερό …………………………………………………………………. 

β. Χρωστικές  από  τα φρουτοποτά …………………………………………………………………. 

γ. Φέτα από το αλατόνερο              …………………………………………………………………… 



7 
 

δ. Σκόνη κιμωλίας από το νερό     ……………………………………………………………………. 

ε. Ζιβανία από το κρασί    ………………………………………………………………………………… 

 

 

Δ. Να συνδυάσετε  δύο ή περισσότερες  μεθόδους και να γράψετε την πορεία  που 

θα ακολουθήσετε, για να διαχωρίσετε το μείγμα θαλασσινού νερού με χαλίκια.   

           (3μ) 

  

 

 

 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................... ...................

....................................................................................................................................……

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ε) Πόσα γραμμάρια άλατος, χλωριούχου νατρίου, περιέχονται στα 500ml 

διαλύματος αλατόνερου με περιεκτικότητα 2%κ.ό.;                                                  (2μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Θαλασσινό 

νερό με 

χαλίκια  

 

 

Υδρατμοί  

 

……………………

………. 

 

……………………

……….. 

……………………

…….. 
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Ερώτηση 2 

Α. Να κατατάξετε τις πιο κάτω ουσίες σε χημικά στοιχεία, χημικές ενώσεις και 

μείγματα: μαγνήσιο, Νερό, οξυγόνο, χλωριούχο νάτριο, άμμος με νερό, διοξείδιο 

του άνθρακα.                                                                                                                       (3μ)   

Χημικά στοιχεία  

Χημικές ενώσεις   

Μείγματα   

 

 

Β. Για τη διάσπαση του νερού, χρησιμοποιήθηκε η συσκευή  Hofmann,  όπως 

φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

α) Ποιες είναι οι δύο νέες ουσίες  που πήραμε από τη             

διάσπαση του νερού;  

Ουσία  Α: ………………………………………………… 

Ουσία  Β: ………………………………………………… (2μ)  
   

β) Ποια είναι η φυσική  κατάσταση των δύο νέων ουσιών ; 

      …………………………………………………………… (1μ) 

γ) Ποια από τις δύο ουσίες είχε το μεγαλύτερο   

όγκο;…………………………………………………..       (1μ) 

 

δ) Ποια ήταν η αναλογία του όγκου των δύο ουσιών;   

     VΑ/VΒ = ……………….                                      (1μ) 
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ε) Πώς ανιχνεύσαμε;                                                                                   

   ι)  Την ουσία Α                                                                                                       (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ιι) Την ουσία Β                                                                                                        (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

στ) Πώς ονομάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε, για να διαχωρίσουμε 

το    νερό στα συστατικά του;     ……………………………………………………            (1μ)

  

ζ) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.     (3μ) 

 Συμπεριφορά ως προς την 

καύση 

 Φυσική κατάσταση 

Ουσία Α   

Ουσία Β   

Νερό    

 

η) Τι  συμπεραίνετε  για τις ιδιότητες των νέων ουσιών (Α και Β) σε σχέση με               

τις ιδιότητες του νερού;                                                                                       (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Η Εισηγήτρια:                                                                       Η Διευθύντρια :                             

Θεμούλα Θεμιστοκλέους                                                  Χριστούλλα Συρίμη 
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ε) Πώς ανιχνεύσαμε;                                                                                   

   ι)  Την ουσία Α                                                                                              (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ιι) Την ουσία Β                                                                                                 (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..            

στ) Πώς ονομάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε, για να διαχωρίσουμε 

το    νερό στα συστατικά του;     ……………………………………………………         (1μ)  

ζ) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.   (3μ) 

 Συμπεριφορά ως προς την 

καύση 

 Φυσική κατάσταση 

Ουσία Α   

Ουσία Β   

Νερό    

 

η) Τι  συμπεραίνετε για τις ιδιότητες των νέων ουσιών (Α και Β) σε σχέση με               

τις ιδιότητες του νερού;                                                                                     (1μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Η Διευθύντρια :                                                                                            

Χριστούλλα Συρίμη 

 


