
Διαγώνισμα στο μάθημα της Χημείας Γ/ Γυμνασίου 

Περιοδικός Πίνακας – Αλκάλια – Χρήσεις μετάλλων  

Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………………… 

                                                                                                  Βαθμός ……..     
1.Να επιλέξετε για τις παρακάτω ερωτήσεις τη σωστή απάντηση. 

1.1 Ποια από τα παρακάτω αέρια είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο της  όξινης βροχής. 

α) οξείδια του χλωρίου  ClOx                                      β) οξείδια του αζώτου NOx 

γ) οξείδια του σιδήρου FeOx                                       δ) οξείδια του  θείου  SOx     (Μονάδες 1) 

1.2 Στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα στοιχεία με: 

α) τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων                              β) τον ίδιο ατομικό αριθμό 

γ) τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα. 

δ) τον ίδιο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων.                                                      (Μονάδες 1) 

1.3 Το νάτριο και το κάλιο φυλάσσονται σε πετρέλαιο γιατί: 

α) είναι στερεά που διαλύονται εύκολα στο πετρέλαιο. 

β) είναι στερεά πολύ μαλακά. 

γ) αντιδρούν γρήγορα με το πετρέλαιο και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. 

δ) αντιδρούν εύκολα με το οξυγόνο και την υγρασία  της ατμοσφαίρας.                (Μονάδες 1) 

       2.1 Να βρείτε όσα από τα παρακάτω στοιχεία είναι αλκάλια σημειώνοντας με ένα √  και 
να συμπληρώσετε τα ονόματα  τους: 

 Νe  ……………………..              Cl …………………..     Sr …………………… 

 Na ……………………….             K …………………..       Fr ………………….. 
 F ………………………..               Li ………………….       Cs ………………… 
 Rb ……………………..                 Br  ……………….        S ………………….               (Μονάδες 2) 

2.2 Να γράψετε δύο φυσικές  και δύο χημικές ιδιότητες των αλκαλίων. 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………   (Μονάδες 4) 

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Τις λανθασμένες 
προτάσεις να τις ξαναγράψετε ώστε να γίνουν σωστές.   

α) Οι ακτινίδες είναι στοιχεία της 17ης  ομάδας. 

β) Τα ευγενή αέρια βρίσκονται στην 18η σειρά του Περιοδικού Πίνακα. 

γ) Ο χάλυβας είναι κράμα που περιέχει σίδηρο. 



δ) Σχεδόν όλα τα  αμέταλλα  βρίσκονται πάνω δεξιά στον Περιοδικό Πίνακα.          

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

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

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

………………………………………………………………………………………(Μονάδες 3) 

       3. Δίνεται η ηλεκτροχημική  σειρά των μετάλλων: 

                     Li   K    Ca   Na   Mg   Al   Zn   Fe   H2   Cu   Ag   Pt   Au   

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

3.1 Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις απλής αντικατάστασης; 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… . (Μονάδες 1) 

3.2 Διαθέτουμε δυο δοκιμαστικούς σωλήνες με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος HCl. 
Προσθέτουμε ρινίσματα αργιλίου Al στον έναν και ρινίσματα χρυσού Au στον άλλο. 

Να περιγράψετε τις αλλαγές που θα παρατηρήσουμε στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες 
χωριστά.                                                                                                                     (Μονάδες 2)   

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

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

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

3.3 Να κυκλώσετε όσες  από τις παρακάτω αντιδράσεις πραγματοποιούνται; 

i) Al  +   CuSO4                                                   ii) Fe  +   CuSO4     

iii) Mg  +  HCl                                                     iv) Ca  +   HCl        

v) Ag   +   HCl                                                     vi) Cu   +  HCl       

vii) Na   +  K2SO4                                               viii) Fe  + ZnSO4                    (Μονάδες 2) 

3.4 Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις (μοριακά ή ιοντικά) τριών αντιδράσεων από τις 

παραπάνω που  πιστεύετε ότι πραγματοποιούνται.   

                                                                                                                                   (Μονάδες 3) 

 


