
3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας                                                           Σχολικό έτος 2014-15 
                                                                                                                                                         

2.1 Το νερό στη ζωή μας                                                                                                                    
2.2 Το νερό ως διαλύτης – Μείγματα – Διαλύματα                                                                          
2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος               

 
                  
       1.Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις πιο κάτω χρήσεις του νερού ως αστική (Α), βιομηχανική (Β) ή 

           γεωργική (Γ) : 

       α) Ατομική καθαριότητα σώματος (…..)                                  β) Πότισμα των φυτών στο μπαλκόνι (…..)       

       γ) Παρασκευή αναψυκτικών (…..)                                          δ) Καζανάκι της τουαλέτας (…..)      

       ε) Άρδευση στο θερμοκήπιο (…..)                                          στ) Πλύσιμο των δρόμων της πόλης  (…..) 

       ζ) Ψυκτικό υγρό σε πυρηνικό εργοστάσιο (…..)       η) Πότισμα καλλιεργειών  (…..) 

 

      2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) κάθε μία από τις προτάσεις: 

       α. Το νερό καλύπτει περίπου το 40 % της επιφάνειας της γης                                                     …

       β. Μόνο στα λαχανικά μεταξύ των οργανισμών υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό νερού                                    …

       γ. Όλα τα ζώα και τα φυτά αποτελούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ( μέχρι και 95 % ) από νερό                     

       δ. Στην ατμόσφαιρα υπάρχει νερό με τη μορφή των υδρατμών μόνο το καλοκαίρι                                           

       ε. Η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων του νερού είναι αποκλειστική υποχρέωση μόνο της πολιτείας       

     

      3.Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο:  

          Η γαλαζόπετρα είναι ένα σύστημα………….       …………..  και …………… 

          Όταν το σύστημα θερμανθεί,απομακρύνεται το ………….. και μένει μόνο ο …………   ……………  

          που έχει χρώμα …………. Όταν επανέλθει το …………., σχηματίζεται ξανά το σύστημα, με αποτέλεσμα 

         την επανεμφάνιση του   ………….     ……………. 

 

       4.Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν : 

        Μείγμα ονομάζεται κάθε ……………   που προκύπτει από την ……………δυο ή περισσότερων  ουσιών. 

        Τα μείγματα των οποίων τα συστατικά είναι διακριτά λέγονται ………………….. μείγματα, ενώ αυτά των 

        οποίων τα συστατικά δεν είναι διακριτά με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο λέγονται ………………….   

        μείγματα. Αυτά τα τελευταία λέγονται και …………………… Η ουσία που βρίσκεται στην ίδια φυσική 

        κατάσταση με το μείγμα ή βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία στην περίπτωση των υγρών μειγμάτων  

       λέγεται ………………… 

                                                                                                                                                                

   



5.Να χαρακτηρίσετε ως σωστή(Σ) ή λανθασμένη(Λ)  κάθε μία πρόταση : 

  Τα ομογενή μείγματα έχουν την ίδια σύσταση σε όλα τα σημεία τους     ……….   

  Η αναλογία των συστατικών ενός μείγματος δεν είναι πάντα η ίδια   ………. 

  Τα συστατικά ενός διαλύματος δεν διακρίνονται με το μάτι    ………. 

  Τα διαλύματα είναι υποχρεωτικά σε υγρή κατάσταση     ……….   

  Στο νερό διαλύονται όλες οι ουσίες                                                                ………. 

                                                                                                                                                                                        

6. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

  α)Το λάδι διαλύεται στο νερό.                           γ)Το μείγμα νερό-λάδι είναι ετερογενές. 

  β)Το μελάνι είναι ομογενές μείγμα                    δ)Το λάδι διαλύει το μελάνι. 

 

              7.Το υδροχλώριο είναι ένα αέριο ευδιάλυτο στο νερό. Τι σημαίνουν οι εκφράσεις : 

                α) Διάλυμα υδροχλωρίου  15 % w/w  και  β)  Διάλυμα υδροχλωρίου  20 %   w/v” ;  

         

              8. Για να παρασκευάσουμε 100 g ζαχαρόνερο με περιεκτικότητα 20 % w/w, διαλύουμε: 

α)              α)  20 g ζάχαρη σε 120 g νερό β) 20 g ζάχαρη σε 100 g νερό β) 20 g ζάχαρη σε 80 g νερό                                                                                                          

                Η σωστή απάντηση είναι ……… 

    

                                                                                                    

        9.Ένας χυμός έχει περιεκτικότητα σε  ζάχαρη 8 % w/w . Πόσα g ζάχαρη περιέχονται σε 1 Kg χυμού; 

 

        10.Διαλύουμε 5 g αλάτι σε 100 g νερό. Η περιεκτικότητα του αλατόνερου που προκύπτει είναι :  

            α) Μικρότερη από 5 % w/w. β) Ίση με 5 % w/w. γ) Μεγαλύτερη από 5 % w/w.  

             i. Η σωστή απάντηση είναι η …………………………….. 

             ii. Πώς καταλήξατε σε  αυτό το συμπέρασμα ;  

 

       11. Σε 160g διαλύματος αλατόνερου 5%w/w ρίχνουμε 40g  νερό. 

   α)Ποια η ποσότητα του διαλυμένου αλατιού; β)Ποια η νέα περιεκτικότητα του διαλύματος; 

 

       12.Ένα αναψυκτικό περιέχει 10 %   w/v ζάχαρη.Πόση είναι η μάζα της ζάχαρης που είναι διαλυμένη 

            σε 330 mLαναψυκτικού; 

                                                                                                                                                                                                                                                     

       13.Ένα «βαρύ» αλκοολούχο ποτό όπως το ουίσκι ή η βότκα έχει περιεκτικότητα 40 %  v/v σε 

           οινόπνευμα. Αν κάποιος πίνει 200 ml ουίσκι, πόσα ml οινόπνευμα πίνει; 
                                                                                                                                                    Κατσιάρας Κωνσταντίνος 

                                                                                                                                                                        Χημικός 


