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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………...….. 

ΤΑΞΗ                : Γ΄ Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ………………..…. 

ΧΡΟΝΟΣ          : 2 Ώρες (Βιολογία + Χημεία) 

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

 

ΧΗΜΕΙΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (7) 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:   Ερωτήσεις 1-2 (4 μονάδες) 

     Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις(1-2). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δυο (2)    

 μονάδες. 

1.(α) Να γράψετε  τα  ονόματα  δύο οξέων  και δύο βάσεων.                 (μον. 2)  

(α) Οξέα : 

(i)………………………………………..             (ii)………………………………………. 

(β) Βάσεις: 

(i)………………………………………..            (ii)………………………………………. 

 

 



2 

 

 

 

2.(α) Να δώσετε τον ορισμό των βάσεων σύμφωνα με τον Arrhenius.              (μον. 1) 

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

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

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

 (β) Τι είναι η κλίμακα πε-χά και ποιες τιμές παίρνει;                    (μον. 1)  

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

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

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

   

ΜΕΡΟΣ Β:  Ερωτήσεις 1-2 (6 μονάδες) 

 Από τις ΔΥΟ ερωτήσεις να απαντήσετε μόνο τη ΜΙΑ. 

 Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 

Ερώτηση 1 

(α) Να ονομάσετε τις πιο κάτω ενώσεις.                          (μον. 2) 

(i) ΝaCl ………………………………..      (iii) ZnS………………………………………… 

(ii) Cu(OH)2 ………………………….....     (iv) FeO ..………………………………........... 

 

(β) Να γράψετε τα χρώματα των δεικτών στα πιο κάτω διαλύματα.                     (μον. 2) 

Δείκτης  Υδροχλωρικό οξύ Υδροξείδιο καλίου  Αποσταγμένο νερό  

Βάμμα Ηλιοτροπίου    

Βρομοθυμόλη     

Φαινολοφθαλεϊνη     Άχρωμη  
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(γ) Να αντιστοιχίσετε τα διαλύματα των ενώσεων στη  στήλη (Α) με τις τιμές πε-χά (pH) 

στη  στήλη (Β). 

                                               (μον. 2) 

Διαλύματα (Α)     Τιμές pH (B) 

HCl   ……………                        (α)  7 

Ca(OH)2  ……………                        (β)  1 

H2O   ……………                        (γ) 12 

NH3   ……………                                   (δ) 10 

                                                                       (ε)  5          

Ερώτηση 2 

(α) Να συμπληρώσετε τους χημικούς τύπους στον παρακάτω πίνακα.     (μον. 2) 

 H Ca2 NH4
+ 

Cl    

OH- H2O   

SO4
2-    

 

(β) Από τον πιο πάνω πίνακα να γράψετε τον χημικό τύπο:                       (μον. 2)                                        

(i) Ενός οξέος: ………………………………. (iii)Δύο αλάτων : …………………………                

(ii) Μίας  βάσης ……………………………..                                ………….………………      

 

(γ) Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα θα χρησιμοποιήσετε για το δηλητήριο από το 

τσίμπημα της σφήκας και γιατί;           (μον. 2) 

   (i) διάλυμα αμμωνίας        (ii)  αποσταγμένο νερό         (iii) διάλυμα ξιδιού           

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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 ΜΕΡΟΣ Γ: Ερωτήσεις 1-2 (10 μονάδες) 

  Από τις δυο ερωτήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ. 

  Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 

 

Ερώτηση 1 

Α) Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) 

προσθέτω 2-3 σταγόνες δείκτη βρομοθυμόλης. Στη συνέχεια προσθέτω διάλυμα 

υδροχλωρικού οξέος(HCl)  μέχρι που το χρώμα γίνει πράσινο. Συνεχίζω την προσθήκη 

υδροχλωρικού οξέος μέχρι που να παρατηρήσω αλλαγή στο χρώμα.        (μον. 3) 

α) Τι χρώμα πήρε η Βρομοθυμόλη στο διάλυμα του NaOH; ………………………… 

 

β)  Στο στάδιο που το διάλυμα γίνεται πράσινο, ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει: 

   

ι) (Η+) > (ΟΗ-)                     ιι) (Η+)  = (ΟΗ-)                     ιιι) (Η+)  < (ΟΗ-)      

 

 γ) Τι χρώμα θα αποκτήσει το διάλυμα  μετά την προσθήκη περίσσειας HCl και γιατί; 

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

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

   

 Β) Σας δίνονται τα παρακάτω διαλύματα:                                                          (μον. 2)         

 

 Διάλυμα  υδροχλωρικού οξέος pH = 1 ,  χυμός λεμονιού   pH =3.5,  διάλυμα αμμωνίας pH 

= 9 ,  διάλυμα ξιδιού  pH = 3. Να  κατατάξετε τα διαλύματα αυτά σε σειρά μείωσης της 

οξύτητάς τους ( από το περισσότερο όξινο προς το λιγότερο όξινο).    

 

 ………………     ……………………..       ………………………          …………………….. 
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 (Γ) Στον πιο κάτω πίνακα σας δίνονται οι χημικοί τύποι ορισμένων ενώσεων(2η  στήλη).  

Να συμπληρώσετε στις υπόλοιπες στήλες την ομάδα (οξύ, βάση, άλας, οξείδιο)  και το 

όνομα της ένωσης.                   (μον. 5)              

                                    

 

α/α 

 

Χημικός 

τύπος 

 

Ομάδα 

 

Όνομα χημικής Ένωσης 

1 H2SO4   

2 ZnCl2   

3 Fe2O3   

4 Mg(OH)2   

5 CaCO3   

 

Ερώτηση 2 

 

Α. Να μετατρέψετε τις παρακάτω αντιδράσεις σε εξισώσεις, βάζοντας συντελεστές όπου 

χρειάζεται.                                 (μον. 3)                            

(α)  …. Mg + …..HCl             ….. MgCl2   + ….   H2 

(β) …. Fe    + …… Ο2                         ……….Fe2O3 

(γ) ….Cu (OH)2  + ……. H2SO4                     …..CuSO4   + …..H2O 

 

 

   

  

 



6 

 

 Β. Δίνεται πιο κάτω τμήμα του Περιοδικού Πίνακα και ορισμένα από τα χημικά στοιχεία του.                                                                                            

H  He 

    C N  F Ne 

Na Mg  Al  P  Cl Ar 

K Ca      Fe         Br  

                  

                  

 

 α) Ποιο από τα στοιχεία του παραπάνω Περιοδικού πίνακα έχει το μεγαλύτερο ατομικό       

αριθμό;……… 

β) Από τον πιο πάνω Περιοδικό  πίνακα να γράψετε ένα αλκάλιο  …………….. 

 γ) Ποιο από τα πιο πάνω στοιχεία  έχει  Η.Δ: 2/8/5;  …………..   

δ) Ποιο/α στοιχεία έχουν τις ίδιες ιδιότητες με το F;    ………………………………. 

στ) Να τοποθετήσετε στον πιο πάνω Περιοδικό πίνακα το στοιχείο Χ, που έχει ατομικό 

αριθμό  ίσο με 30. 

ζ) Να γράψετε το χημικό τύπο της ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ του αργιλίου  και του 

οξυγόνου; ……………                                                                               (μον. 4.5) 

                                                                                                                                            

 

 Γ) Κατά την επίδραση υδροχλωρικού οξέος σε μαρμαρόσκονη ( CaCO3), παράγονται 

φυσαλίδες και σχηματίζεται ένα νέο άλας, σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

 CaCO3    +   HCl     CaCl2   +   ……….   +     …………      (μον. 2.5) 

 

α) Να συμπληρώσετε την αντίδραση γράφοντας τα άλλα  δύο προϊόντα. 

 

β) Ποιο  αέριο παράγεται από την παραπάνω αντίδραση;  ……………………….. 

 

 



7 

 

γ) Πώς ανιχνεύεται το αέριο αυτό; 

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

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

 

 

 

 

 

Εισηγήτρια:  Διευθύντρια:  

Θεμιστοκλέους Θεμούλα Χριστούλλα  Συρίμη 


