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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                         ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ                                                                                                        

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                            ΒΑΘΜΟΣ: _________/20        

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ)                     ΟΛΟΓΡ.: -

___________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2018                                               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 20 μονάδες. 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας.  

 Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνονται τα σθένη μερικών χημικών στοιχείων 

και πολυατομικών ιόντων.   

   
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:   Ερωτήσεις 1-3 

Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις 1-3. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. 

 
Ερώτηση 1 

α) Να αντιστοιχίσετε τα υλικά που δίνονται στη πρώτη στήλη με το όνομα του οξέως ή της βάσης 

που περιέχουν στη δεύτερη στήλη. Προσοχή στη δεύτερη στήλη περισσεύει ένα σημείο. 

                                                                                                                                                              (μον. 1) 
 

Υλικό Όνομα οξέως ή βάσεως που 

περιέχουν 

Αντιστοίχιση 

1. Αποφρακτικό σωλήνων Α. Οξικό οξύ 1.  …………. 

2. Ξύδι Β. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 2.  …………. 

3. Γιαούρτι Γ. Υδροξείδιο του νατρίου 3.  …………. 
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4. Ασπιρίνη Δ. Αμμωνία 4.  …………. 

 Ε. Γαλακτικό οξύ  

 β) Τα άνθη ορισμένων φυτών όπως της ορτάνσιας, αλλάζουν  χρώμα  ανάλογα  με το  pH  του  

εδάφους. Σε όξινα εδάφη τα άνθη της είναι  κόκκινα, ενώ σε βασικά είναι μπλε. Το έδαφος που 

θα  φυτέψω το λουλούδι έχει pH<7.  
 

i.   Να κυκλώσετε ποιο από τα παρακάτω θα προσθέσω στο χώμα για να έχω μπλε άνθη;   

A. Ασβεστόλιθο (βασικός χαρακτήρας)      (μον. 0,5) 

B. Κομπόστ από λαχανικά και φύλλα (όξινος χαρακτήρας) 
 

ii. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                   (μον. 0,5) 

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

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

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

 
Ερώτηση 2 

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τέσσερα υδατικά διαλύματα (Α, Β, Γ και Δ) και οι αντίστοιχες        

τιμές pH.           (μον. 2) 

Διάλυμα Τιμή pH 

Α. Ξίδι  3 

Β. Αποσταγμένο νερό  7 

Γ. Υδροχλωρικό οξύ  1 

Δ. Σαπουνόνερο  9 

Να γράψετε:  

α) Σε ποιο από τα διαλύματα ισχύει η σχέση:  πλήθος OH- > πλήθος H+  ……………………………….. 

β)  Να κατατάξετε τα τέσσερα διαλύματα από το πιο βασικό στο πιο όξινο.  ……………………………….. 

γ) Ποιο από τα τέσσερα διαλύματα θα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση  
που σας τσιμπήσει μια σφήκα; (το κεντρί της σφήκας περιέχει βάση)  ……………………………….. 

δ) Σε ποιο διάλυμα το χρώμα του δείκτη βρωμοθυμόλη γίνεται μπλε; ……………………………….. 

 
Ερώτηση 3 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις:     (μον. 2) 

α) Η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται όταν αναμείξουμε ένα οξύ με μια βάση ονομάζεται 

………………………………………………….…… 

β)  Οξέα σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό 

δίνουν ………………………………………………… 
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γ)  Το pH ενός υδατικού διαλύματος στους 25οC παίρνει τιμές …………………………………….. 

δ) Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια …………………………… του περιοδικού πίνακα έχουν παρόμοιες 

ιδιότητες. 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  Ερωτήσεις 4-5 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 4 και 5. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.  

Ερώτηση 4 

α) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται κάποια χημικά στοιχεία με το σθένος τους και ένα πολυατομικό 

ιόν. Να συμπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί τους χημικούς τύπους των χημικών 

ενώσεων που σχηματίζονται μεταξύ τους.                                  (μον. 2)   

 O2 PO4
3- 

Na1   

Mg2   

 

β) Να γράψετε  κάτω από κάθε δοχείο  το  όνομα της χημικής ένωσης, που αναγράφεται στην ετικέτα  
του:                                                                                                                                                                 (μον. 2) 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

Ερώτηση 5 

α) Κόβουμε με το μαχαίρι ένα μικρό κομμάτι νατρίου και με την βοήθεια της λαβίδας το ρίχνουμε 

στο νερό. Το νάτριο επιπλέει, στροβιλίζεται στο νερό και γίνεται σφαιρίδιο βγάζοντας καπνό. 

i.  Να γράψετε ποια από τις παρατηρήσεις οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:              (μον. 1)                                         

- Το νάτριο είναι μαλακό μέταλλο 

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

- Το νάτριο έχει μικρή πυκνότητα 

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

ii. Στο διάλυμα που προκύπτει στο πιο πάνω δοχείο προσθέτουμε λίγες σταγόνες δείκτη 

  Zn(OH)2     K2SO4      HCl     CaO 
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    φαινολοφθαλεϊνης.           (μον. 1) 

-  Να γράψετε   το χρώμα  που παίρνει  το διάλυμα.                     

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

- Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                    

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

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

iii. Να γράψετε με χημικούς τύπους την αντίδραση που πραγματοποιείται πιο πάνω.       (μον. 1) 

…………….   +   ….……….                      …………………… + …………..….. 

 
β) Βρέχουμε την άκρη μιας ράβδου χρωμονικελίνης με απεσταγμένο νερό και στη συνέχεια 

βυθίζουμε την άκρη της ράβδου σε μια κρυσταλλική ουσία. Τοποθετούμε την άκρη της ράβδου 

στη φλόγα του λύχνου Bunsen και η φλόγα παίρνει ιώδες χρώμα.   (μον. 1) 

ii. Να κυκλώσετε τον χημικό τύπο της κρυσταλλικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στο πιο πάνω 

πείραμα: 

 Α. NaCl   Β. CuSO4   Γ. KCl   Δ. LiCl 

ii. Να ονομάσετε την μέθοδο που περιγράφεται πιο πάνω. ……………………………………………………. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄:   

Να απαντήσετε στην ερώτηση 6. 

Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες. 
 

Ερώτηση 6                                                                                                                                                                                                                                                             

α) Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες Α και Β που περιέχουν μικρή ποσότητα αραιού διαλύματος 

υδροχλωρικού οξέος, προσθέτουμε: 

 Στον σωλήνα Α ανθρακικό νάτριο 

 Στον σωλήνα Β κομμάτι ταινίας μαγνησίου 

i.   Να συμπληρώσετε τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται πιο πάνω. Τα σθένη των 

χημικών στοιχείων δίνονται στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου.   (μον.1) 

Να2CO3 + HCl   ………………  +  ………………. +  H2O 

    Mg    +  HCl   ………………  +  …………….… 

 
ii. Ποιο είναι το αέριο που εκλύεται στο σωλήνα Α; Να περιγράψετε ένα απλό πείραμα για την 

ανίχνευση του αερίου αυτού.           (μον.1) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                               
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iii. Ποιο είναι το αέριο που εκλύεται στο σωλήνα Β; Να περιγράψετε ένα απλό πείραμα για την 

ανίχνευση του αερίου αυτού.          (μον.1) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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β) Δίνεται ο πιο κάτω περιοδικός πίνακας. Τα γράμματα που δίνονται δεν είναι τα πραγματικά 

σύμβολα των στοιχείων.         (μον. 3) 

 

 

        (μον.2) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Να γράψετε: 

i. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει ατομικό αριθμό 6; ……….…. 

ii. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει ηλεκτρονική δομή 2.8.7; …………... 

iii. Ποιο αλκάλιο έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του σε δύο στιβάδες; …………… 

iv. Ποιο αλογόνο έχει τον μικρότερο ατομικό αριθμό; …………….. 

v. Δύο στοιχεία που έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες: ……………... 

vi. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι ευγενές αέριο; ………………. 

 

Χρήσιμα Δεδομένα 

Πιο κάτω δίνονται τα σθένη μερικών χημικών στοιχείων και το απόλυτο φορτίο (σθένος) ορισμένων 
πολυατομικών ιόντων. 

H Na K I Cl Br F Ca Mg Cu Zn S Al 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
 

NH4
+ NO3

- SO4
2- CO3

2- PO4
3- OH- 

1 1 2 2 3 1 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                               Η Διευθύντρια 

 

 

 

                                                                                                                       Ελένη Αβραάμ Αντωνίου 

 

Α                  

Γ             Δ  Ε Ζ  

 Θ           Λ    Ξ Π 

Σ               Τ   

                  

                  

             

 


