
ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΚΗΕΙ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

1. α) Ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθ φυςικι κατάςταςθ των υλικϊν ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  Η κερμοκραςία και θ πίεςθ. 
 
β) Τι ονομάηεται ςθμείο τιξεωσ (Σ.Τ.) και ςθμείο ηζςεωσ (Σ.Ζ.); Ποια είναι τα ςθμεία τιξεωσ και ηζςεωσ του νεροφ; 
 
ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελίδα 17 ςχολικοφ βιβλίου 

2. Τι είναι : Τιξθ, εξάχνωςθ, πιξθ, απόκεςθ, υγροποίθςθ, εξάτμιςθ ; 
 
ΑΠΑΝΣΗΗ : Η μετατροπι ενόσ υλικοφ από : 
Στερεό ςε υγρό είναι θ τιξθ.  
Στερεό απευκείασ ςε αζριο είναι θ εξάχνωςθ 
Υγρό ςε ςτερεό είναι θ πιξθ  
Αζριο απευκείασ ςε ςτερεό  είναι θ απόκεςθ 
Αζριο ςε υγρό είναι θ υγροποίθςθ 
Υγρό ςε αζριο είναι θ εξάτμιςθ 
 

3. Να αναφζρετε ζξι φυςικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν. 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελ. 20 του ςχολ. Βιβλίου. 

4. Τι ονομάηουμε θλεκτρικι αγωγιμότθτα υλικϊν και τι κερμικι αγωγιμότθτα ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελ. 21 του ςχολ. Βιβλίου. 

5. Ποια μίγματα ονομάηονται ομογενι και ποια ετερογενι ; Ποιεσ είναι οι δφο βαςικζσ ιδιότθτεσ των 
μιγμάτων; 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Τα μίγματα των οποίων τα ςυςτατικά είναι διακριτά ονομάηονται ετερογενι ενϊ τα μίγματα των 
οποίων τα ςυςτατικά δεν είναι διακριτά με γυμνό μάτι ονομάηονται ομογενι. 
Οι δφο βαςικζσ ιδιότθτεσ των μιγμάτων είναι :α) μποροφμε να αναμιγνφουμε τα ςυςτατικά των μιγμάτων ςε 
διάφορεσ αναλογίεσ β) Τα ςυςτατικά ενόσ μίγματοσ διατθροφν πολλζσ από τισ ιδιότθτζσ τουσ. 
 

6. Τι ονομάηεται χθμικι αντίδραςθ;  

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελίδα 55 ςχολικοφ βιβλίου 

β) Ποιεσ αντιδράςεισ ονομάηονται εξϊκερμεσ και ποιεσ ενδόκερμεσ; Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα εξϊκερμθσ και 

ζνα παράδειγμα ενδόκερμθσ αντίδραςθσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελίδα 56 ςχολικοφ βιβλίου 

7. Σε 1,5L αναψυκτικοφ τφπου cola περιζχονται 180g ηάχαρθσ. Ποια είναι θ % w/v περιεκτικότθτα του 

αναψυκτικοφ ςε ηάχαρθ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Στα 1500 ml διαλφματοσ περιζχονται 180 g ηάχαρθ. Άρα ςτα 100 ml διαλφματοσ κα περιζχονται 

1500/100 = 180/x . Λφνουμε τθν εξίςωςθ και βρίςκουμε x= 12 g ηάχαρθ.  Άρα θ περιεκτικότθτα του αναψυκτικοφ ςε 

ηάχαρθ είναι 12% w/v 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ αντίςτοιχα. Όπου νομίηετε ότι 

θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ, να εξθγιςετε γιατί. 

a) Η ζκφραςθ «υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ περιεκτικότθτασ 5% w/v» ςθμαίνει ότι: Στα 100mL διαλφματοσ 

ηάχαρθσ περιζχονται 5mL ηάχαρθσ. 



b) Η ετικζτα ενόσ κραςιοφ γράφει 12 vol. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτα 100mL κραςιοφ περιζχονται 12 g  αλκοόλθσ. 

c) Αν βράςουμε υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ περιεκτικότθτασ 5% w/w, θ περιεκτικότθτα κα ελαττωκεί. 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ :  

a) Είναι λανκαςμζνθ διότι ςτα 100 ml διαλφματοσ ηάχαρθσ περιζχονται 5g ηάχαρθσ. 

b) Είναι λανκαςμζνθ διότι ςτα 100 ml κραςιοφ περιζχονται 12 ml  αλκοόλθσ. 

c) Είναι λάκοσ διότι θ ίδια ποςότθτα ηάχαρθσ κα αντιςτοιχεί ςε μικρότερθ ποςότθτα νεροφ αφοφ μια 

ποςότθτα του νεροφ λόγω του βραςμοφ κα ζχει εξατμιςτεί. Επομζνωσ θ περιεκτικότθτα κα αυξθκεί. 

 
9. Υδατικό διάλυμα ηάχαρθσ ζχει περιεκτικότθτα 6% w/w. Να υπολογίςετε τθ μάηα τθσ ηάχαρθσ και τθ μάηα 

του νεροφ που περιζχονται ςε 600g διαλφματοσ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Στα 100 gr διαλφματοσ περιζχονται 6 gr ηάχαρθσ. Επομζνωσ ςτα 600 gr διαλφματοσ κα περιζχονται 36 
gr ηάχαρθσ. Το υπόλοιπο από τα 600 gr δθλ. τα 564 gr κα είναι νερό. 
 

10. α) Να γράψετε τα ςφμβολα των παρακάτω χθμικϊν ςτοιχείων: φκόριο, χλϊριο, ςίδθροσ, μόλυβδοσ, κάλιο, 

αςβζςτιο 

ΑΠΑΝΣΗΗ :( φκόριο : F ), ( χλϊριο : Cl ), ( ςίδθροσ : Fe ), ( μόλυβδοσ : Pb ), ( κάλιο : Κ ), ( αςβζςτιο : Ca ) 

β) Να ονομάςετε τα παρακάτω χθμικά ςτοιχεία: Na, I, Al, Zn, S, Hg.  

ΑΠΑΝΣΗΗ : ( Na : νάτριο ), ( Ι : ιϊδιο ), ( Αl : αλουμίνιο ), ( Zn: ψευδάργυροσ ) ( S : κείο ), ( Hg : υδράργυροσ ),   

11. α) Τι ονομάηεται χθμικό ςτοιχείο και τι χθμικι ζνωςθ. Να αναφζρετε δφο παραδείγματα χθμικϊν ςτοιχείων 

και δφο παραδείγματα χθμικϊν ενϊςεων. 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελίδα 59 ςχολικοφ βιβλίου 

β) Το διοξείδιο του άνκρακα αποτελείται από οξυγόνο και άνκρακα με αναλογία μαηϊν  
𝝁ά𝜻𝜶 𝝄𝝃𝝊𝜸ό𝝂𝝄𝝊

𝝁ά𝜻𝜶 ά𝝂𝜽𝝆𝜶𝜿𝜶
=

𝟖

𝟑
 . 

Πόςα g άνθρακα υπάρχουν ςε μια ποςότθτα διοξειδίου του άνκρακα που περιζχει 72g οξυγόνο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ : 8/3 = 72/ x . Λφνουμε τθν εξίςωςθ και βρίςκουμε x=27 g άνκρακα. 

12. Να ςυμπλθρϊςετε τουσ ςυντελεςτζσ. 

1)    H2O   
               
        H2   +   O2 

2)    H2   +   Cl2   
               
        HCl 

3)    N2   +   H2   
               
        NH3 

4)    C   +   O2   
               
        CO 

5)    H2O2   
               
        H2O   +   O2 

6)    H2   +   S   
               
        H2S 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελίδα 71 ςχολικοφ βιβλίου 

13. Τι είναι ο ατομικόσ και ο μαηικόσ αρικμόσ  ενόσ ατόμου; Πϊσ ςυμβολίηονται; Ποια ςχζςθ τουσ ςυνδζει; 
 

ΑΠΑΝΣΗΗ : Σελίδα 63 ςχολικοφ βιβλίου. Η ςχζςθ που ςυνδζονται μεταξφ τουσ είναι : Α= Ζ + Ν όπου Α ο μαηικόσ 

αρικμόσ Ζ ο ατομικόσ αρικμόσ και Ν ο αρικμόσ νετρονίων του πυρινα. 

 



 


