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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                          ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ                                                               ΒΑΘΜΟΣ: _________/25                                         

ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                            ΒΑΘΜΟΣ: _________/20        

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                     ΟΛΟΓΡ.: ____________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2018                                               ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ________________ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________________________________  

ΤΜΗΜΑ: ____________                                                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: _________ 

Οδηγίες: 

 To εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.  

 Να απαντηθούν και τα τρία μέρη Α΄, Β΄ και Γ΄  του εξεταστικού δοκιμίου. 

 Το εξεταστικό δοκίμιο βαθμολογείται με 25 μονάδες. 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:   Ερωτήσεις 1-2 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1- 2. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.  

Ερώτηση 1   

α) Να συμπληρώσετε το όνομα ή το σύμβολο των χημικών στοιχείων που δίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα.            (μον. 1) 
 

Όνομα στοιχείου   Χημικό σύμβολο 

Άζωτο N 

Νάτριο Na 

Ασβέστιο Ca 

Χαλκός  Cu 

 
β) Να απαντήσετε με μια λέξη τα πιο κάτω ερωτήματα.      (μον. 1,5) 

Από τα υποατομικά σωματίδια που αποτελούν το άτομο: 
i. Ποια έχουν αμελητέα μάζα;  Ηλεκτρόνια (e) 

ii. Ποια έχουν θετικό φορτίο; Πρωτόνια (p) 

iii. Ποια δεν έχουν φορτίο; Νετρόνια(n) 
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Ερώτηση 2 

α) Να χαρακτηρίσετε τα πιο κάτω ως ομογενή μείγματα (Ο) ή ετερογενή μείγματα (Ε).  (μον. 2) 

Σοκολατούχο γάλα: Ετερογενές (Ε) 

Θαλασσινό νερό:  Ομογενές (O) 

Αλατοπίπερο:  Ετερογενές (Ε) 

Μπύρα:  Ομογενές (O) 

 

β)  Να γράψετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα ομογενή και στα ετερογενή μείγματα.  (μον. 0,5) 

Στα ετερογενή μείγματα μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους με γυμνό μάτι ή μικροσκόπιο ενώ 

στα ομογενή όχι. 
 

ΜΕΡΟΣ Β : Ερωτήσεις 3-4 

Να απαντήσετε τις ερωτήσεις 3-4. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

 
Ερώτηση 3  

α) Αφού μελετήσετέ την περιγραφή του πειράματος, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

             (μον. 2) 

Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε λίγους κρυστάλλους 

γαλαζόπετρας (ένυδρο θειικό χαλκό). Κρατούμε με ξύλινη 

λαβίδα τον δοκιμαστικό σωλήνα σε πλάγια θέση και 

θερμαίνουμε στη φλόγα του λύχνου Bunsen το κάτω του 

άκρο, ανακινώντας συνεχώς μέχρι να παρατηρηθεί 

χρωματική αλλαγή. 

 

 
i. Ποια χρωματική αλλαγή παρατηρείτε στη γαλαζόπετρα κατά τη θέρμανσή της; 

Από γαλάζια γίνεται άσπρη. 

ii. Τι παρατηρείτε να συμβαίνει στα τοιχώματα του δοκιμαστικού σωλήνα; 

Εμφανίστηκαν σταγονίδια νερού ή σχηματίστηκε υγρασία. 

iii. Ακολούθως στο περιεχόμενο του δοκιμαστικού σωλήνα, προσθέτουμε λίγες σταγόνες νερού.  

Να περιγράψετε τι παρατηρείτε. 

Το χρώμα του στερεού από άσπρο γίνεται γαλάζιο.                                                                                                       

iv. Ποιο είναι το συμπέρασμα σας για τη γαλαζόπετρα από το πιο πάνω πείραμα;  

Η γαλαζόπετρα περιέχει νερό. 
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β) Δίνονται παρακάτω τα προσομοιώματα των μορίων Α , Β και Γ. 
 

i. Να γράψετε κάτω από το κάθε ένα προσομοίωμα τον χημικό τύπο του μορίου που αντιπροσωπεύει 
αρχίζοντας από το κεντρικό στοιχείο.        (μον. 1,5) 

 
           Άτομο υδρογόνου        Άτομο οξυγόνου  
 
          Άτομο θείου        Άτομο άνθρακα 
                                                                                     
 
 

                
 

          Α                                           Β                                                        Γ                                                     
 

H2      SO3          CH4 
                                                                                                                         

ii. Ποιο/α από τα προσομοιώματα Α,Β και Γ αντιπροσωπεύει/ουν μόριο/α χημικής ένωσης ; (μον. 1) 

Β και Γ 

 
iii. Να δικαιολογήσετε την απάντηση που δώσατε στο ερώτημα ii.      (μον. 0,5) 
Τα μόρια των χημικών ενώσεων αποτελούνται από άτομα διαφορετικών χημικών στοιχείων.                                                                                                                 

Ερώτηση 4 

α) Δίνονται  πιο κάτω οι διατάξεις Α,Β,Γ οι οποίες παρουσιάζουν  μεθόδους διαχωρισμού μειγμάτων.   

 

 

 

 

 

 

Διάταξη Α Διάταξη Β Διάταξη Γ 

i. Να ονομάσετε τις μεθόδους διαχωρισμού που παρουσιάζουν οι διατάξεις : 

     Α   Διήθηση             Β Χρωματογραφία         Γ Απόσταξη   (μον. 1,5) 
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ii. Να επιλέξετε την καταλληλότερη διάταξη για να διαχωρίσετε τα πιο κάτω μείγματα στα συστατικά 

τους.              (μον. 1,5) 

Κιμωλία με νερό : Διήθηση     

Αλατόνερο  : Απόσταξη 

Έγχρωμα συστατικά μελανιού: Χρωματογραφία       

 

β) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται δύο διαλύματα. Να γράψετε ποιος είναι ο διαλύτης και ποια η 

διαλυμένη ουσία για κάθε διάλυμα.         (μον. 2) 

Διάλυμα Διαλύτης  Διαλυμένη ουσία  

Νερό- Ζάχαρη  Νερό Ζάχαρη 

Μπογιά-νέφτι  Νέφτι Μπογιά 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ :  

Να απαντήσετε την ερώτηση 5. 
Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.  
        

Ερώτηση 5 

α) Δίνεται το χημικό στοιχείο 

Να γράψετε :          (μον. 1,5) 

i. τον μαζικό αριθμό του:  27 

ii. τον αριθμό των πρωτονίων του : 13 

iii. τον αριθμό των ηλεκτρονίων του: 13  

vi. τον αριθμό των νετρονίων του : 14. 

v. την ηλεκτρονική δομή του:   2.8.3 

vi. το σθένος του:   3                                                                                                                  

 
β) Δίνονται τα χημικά στοιχεία: 

        2.8.1    2.8.2      Ar40

18 2.8.8     2.6               

i. Να γράψετε δίπλα από το κάθε χημικό στοιχείο την ηλεκτρονική δομή του.   (μον. 2)                                                                                                               

ii. Να γράψετε ποιο από τα πιο πάνω χημικά στοιχεία είναι μονοσθενές μέταλλο. Να δικαιολογήσετε την 

απάντηση σας.           (μον. 1) 

Το νάτριο γιατί έχει ένα ηλεκτρ’ονιο στην εξωτερική του στιβάδα (μέταλλο) και έχει σθενος 1 γιατί 

αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου.                                                                                                                                                                                                                    

Na23

11 Mg24

12
O16

8

Al27

13
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iii. Να γράψετε ποιο από τα πιο πάνω χημικά στοιχεία είναι ευγενές αέριο. Να δικαιολογήσετε την 

απάντηση σας.           (μον. 1) 

Το αργό γιατί έχει συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα. 

γ) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται πληροφορίες για τα ιόντα του καλίου, του οξυγόνου και του χλωρίου.   

Για κάθε ιόν να γράψετε αν είναι κατιόν ή ανιόν και να γράψετε το σύμβολο του.          (μον. 1,5) 

 Αριθμός p Αριθμός n Αριθμός e Ανιόν/κατιόν Σύμβολο 
ιόντος 

Ιόν καλίου 19 
 

20 18 Κατιόν Κ+ 

Ιόν οξυγόνου           8 8 10 Ανιόν 
 

Ο2- 

Ιόν χλωρίου 
 

17 18 18 Ανιόν 
 

Cl- 

                                                           

δ) Κατά την ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού έχουν συλλεχθεί 20 mL αερίου Α στον ένα σωλήνα και 
40 mL αερίου Β στον άλλο σωλήνα της συσκευής Hofmann. 

i. Να ονομάσετε τα δύο αέρια:          (μον.1)  
Αέριο Α: Οξυγόνο (Ο) 

Αέριο Β: Υδρογόνο (Η) 

ii. Να περιγράψετε ένα απλό πείραμα με το οποίο θα ανιχνεύσουμε το αέριο Α.    (μον.1) 

Όταν πλησιάσουμε ένα μισοσβησμένο ξυλάκι στο αέριο παρατηρούμε ότι η φλόγα αναζωπυρώνεται.  

iii. Να περιγράψετε ένα απλό πείραμα με το οποίο θα ανιχνεύσουμε το αέριο Β.    (μον.1) 

Όταν πλησιάσουμε ένα αναμμένο σπίρτο στο αέριο αυτό καίγεται εκρηκτικά. 

 

 

                                                                                                          Η Διευθύντρια 

 

 

 

                                                                                                                         Ελένη Αβραάμ Αντωνίου 


