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Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 – 2015 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ                                                                                                         

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                    ΒΑΘΜΟΣ: _________/100        

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ + ΧΗΜΕΙΑ)               ΟΛΟΓΡ: ________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015                                              ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ________ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________________________________ 

ΤΜΗΜΑ: ______                                                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: _________ 

  

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από  6 σελίδες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Αφού συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας πιο πάνω, να απαντήσετε 

στο εξεταστικό δοκίμιο, στους κενούς χώρους που δίνονται σε αυτό. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β και Γ).  Στα μέρη Β και Γ υπάρχει επιλογή.  

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.   

 

 

ΜΕΡΟΣ Α:   Ερωτήσεις 1-2 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-2.   

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.  (4 μονάδες) 

 

Ερώτηση 1 

α) Να συμπληρώσετε τα κενά στον πιο κάτω πίνακα.                                                             (μον. 1.0) 

 

Στοιχείο 
Ατομικός 

αριθμός 

Ηλεκτρονική 

δομή 

Κύρια ομάδα 

στον 

περιοδικό πίνακα 

Περίοδος στον 

περιοδικό 

πίνακα 

Μέταλλο/Αμέταλλο/ 

Ευγενές αέριο 

O 8     

Al 13     
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β)  Δίνονται οι πιο κάτω χημικές αντιδράσεις.  Να ονομάσετε το αέριο, σ’ αυτές που παράγεται 

     αέριο και να τοποθετήσετε Χ, σ’ αυτές που δεν παράγεται αέριο.                                     (μον. 1.0)  

 

Ανθρακικό άλας + χυμός λεμονιού: ............................................................................................ 

Αμμωνία + διάλυμα υδροχλωρικού οξέος:  ................................................................................ 

Χαλκός  + χυμός λεμονιού : ........................................................................................................ 

Σίδηρος + ξίδι: ............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2 

α)  Να γράψετε τα χρώματα των δεικτών μετά την προσθήκη τους στα πιο κάτω διαλύματα: 

                                                                                                                                                 (μον. 1.0) 

                               

Βάμμα του ηλιοτροπίου και διάλυμα ξιδιού :  ............................................................................ 

Ηλιανθίνη και διάλυμα αμμωνίας:   ............................................................................................ 

Φαινολοφθαλεΐνη  και χυμός λεμονιού: ...................................................................................... 

Ηλιανθίνη και διάλυμα θειικού οξέος: ........................................................................................ 

 

       

β)  ι) Σε ποια από τις παρακάτω φιάλες δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε διάλυμα υδροχλωρικού 

        οξέος; Να βάλετε √ στη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   (μον. 0.5)

                                                     

                      γυάλινη φιάλη                          χάλκινη φιάλη                      σιδερένια φιάλη 

 

 

      ιι) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                         (μον. 0.5) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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ΜΕΡΟΣ Β:  Ερωτήσεις 3-4 

Από τις δύο ερωτήσεις 3-4 να απαντήσετε ΜΟΝΟ τη μια (1).  

Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με 6 μονάδες.  (6 μονάδες) 

 

Ερώτηση 3      

α)  Να ονομάσετε τις πιο κάτω χημικές ενώσεις:                                                                     (μον. 1.0) 

      Mg(OH)2   .......................................................................................................................................... 

HF     ….............................................................................................................................................. 

K2O      ............................................................................................................................................... 

CaSO4   .............................................................................................................................................. 

 

β)  Να γράψετε τους χημικούς τύπους των πιο κάτω χημικών ενώσεων:                                (μον. 2.0) 

     Δίνονται τα σθένη μερικών χημικών στοιχείων και το φορτίο μερικών πολυατομικών ιόντων: 

     Οξυγόνο:2,  Υδρογόνο:1,  Κάλιο:1,  Θείο:2,  Άνθρακας:2,  Ανθρακικό ιόν:2-,  Φωσφορικό ιόν:3- 

 

Θειούχο  Κάλιο:  ............................................................................................................................... 

Ανθρακικό οξύ:  ................................................................................................................................ 

Μονοξείδιο του άνθρακα:  ................................................................................................................ 

Φωσφορικό κάλιο:  ............................................................................................................................ 

 

 

γ)  Αναμειγνύουμε διάλυμα θειικού οξέος (Η2SO4) με διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου (Ba(ΟΗ)2). 

     Να  απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:  

                                                                                              

ι) Να γράψετε την πιο πάνω χημική αντίδραση με σύμβολα ή λεκτικά.                                  (μον. 1.0) 

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

ιι) Να ονομάσετε το άλας που παράγεται (καταβυθίζεται) στην πιο πάνω χημική αντίδραση. 

                                                                                                                                                  (μον. 1.0) 

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

ιιι) Είναι το άλας αυτό ευδιάλυτο ή δυσδιάλυτο; ………………………………………       (μον. 0.5) 

ιν) Με ποια μέθοδο διαχωρισμού μπορούμε να πάρουμε αυτό το άλας από το διάλυμά του; 

                                                                                                                                                  (μον. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Ερώτηση 4 

α)  ι) Να συμπληρώσετε τη γενική μορφή της αντίδρασης ενός οξέος με μια βάση.              (μον. 1.0) 

             Οξύ     +      Βάση     ........................  +  ........................... 

 

     ιι) Να συμπληρώστε την πιο κάτω χημική αντίδραση με σύμβολα ή λεκτικά.                   (μον. 1.0) 

             HCl     +     Ba(OH)2      ..................................  +  ................................... 

 

 

β)  Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα με τους χημικούς τύπους και τα ονόματα των χημικών 

     ενώσεων που σχηματίζονται, στο ίδιο τετράγωνο (όπως φαίνεται στο παράδειγμα).        (μον. 2.5) 

 

 Η+ Al3+ 

OH- 

 

H2O 

νερό 

 

Cl- 

 

 

 

 

SO4
2- 

 

 

 

 

 

 

γ)  ι) Ποιες από τις παρακάτω ουσίες θα χρησιμοποιήσετε για την εξουδετέρωση του πόνου στο 

        στομάχι που οφείλεται σε υπερέκκριση του γαστρικού υγρού (υδροχλωρικό οξύ);  

        (να βάλετε √ στη σωστή απάντηση στο αντίστοιχο τετράγωνο).                                    (μον. 0.5) 

 

HCl                              Mg(OH)2                         Ασπιρίνη 

     

     ιι) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                          (μον. 1.0) 

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

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

…………………………………………………………………….…………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ Γ:  Ερωτήσεις 5-6 

Από τις δύο ερωτήσεις 5-6 να απαντήσετε ΜΟΝΟ τη μια (1).  

Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.  (10 μονάδες) 

 

Ερώτηση 5 

α)  ι) Να κατατάξετε τα παρακάτω διαλύματα από το περισσότερο προς το λιγότερο όξινο.(μον. 1.0) 

 

 

                                               

 

 

     

     ιι) Ποιο από τα πιο πάνω οξέα θα μπορούσε να περιέχεται σε μικρή ποσότητα σ’ ένα φαγητό και 

          να καταναλωθεί; .........................................................................................                  (μον. 1.0)  

 

β)  Δίνεται πιο κάτω τμήμα του περιοδικού πίνακα, το οποίος περιλαμβάνει τα πιο κάτω χημικά 

     στοιχεία (τα σύμβολα δεν αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά σύμβολα των στοιχείων).  Να 

     απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις.                                                                                   (μον. 6.0) 

 

 

 

 

     ι) Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι το υδρογόνο;  .................................................................... 

     ιι) Ποιο/α από τα παραπάνω στοιχεία είναι αλκάλιο/α;  .................................................................... 

     ιιι) Με ποιο/α στοιχεία το Γ έχει παρόμοιες ιδιότητες;  ..................................................................... 

     ιν) Ποιο στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 7;  .......................................................................................... 

     ν) Να  τοποθετήσετε στον πιο πάνω περιοδικό πίνακα το στοιχείο  18Μ. 

     νι) Ποιο/α από τα παραπάνω στοιχεία ανήκει/ουν στα αλογόνα; ...................................................... 

 

γ)  ι) Να γράψετε ένα μέταλλο που  αντιδρά με  διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl) και να γράψετε 

        το όνομα του αερίου που παράγεται.                                                                                (μον. 0.5) 

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

    ιι) Να γράψετε με χημικούς τύπους, την πιο πάνω χημική αντίδραση.                                (μον. 1.5) 

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

Διάλυμα pH  

Δ1:   HCl (υδροχλωρικό οξύ) 1.0 

Δ2:   CH3COOH (οξικό οξύ) 4.0 

Δ3:   H2SO4 (θειικό οξύ) 0.5 

Δ4:   HNO3 (νιτρικό οξύ) 1.5 

Ε           

 Ζ 
 

  Δ   Α 

Θ    Σ  Γ  

Π       Λ  

............ / ............ / ............ / ............ 
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Ερώτηση 6 

α)  Ένα κομματάκι νατρίου (Na), σε μέγεθος φακής, διαλύεται στο νερό και στο διάλυμα 

     προστίθενται σταγόνες από το δείκτη φαινολοφθαλεΐνη.                                                                                        

ι) Να γράψετε δύο (2) παρατηρήσεις που θα κάνετε, αν πραγματοποιήσετε το πιο πάνω πείραμα.  

                                                                                                                                                   (μον.1.0) 

.................................................................................................................................................................      

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

ιι) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης του νατρίου (Na) με το νερό:                  (μον. 1.0) 

         Na   +   H2O ……………..     +     ………………. 

ιιι) Γιατί το νάτριο (Νa) φυλάσσεται σε πετρέλαιο ή υγρή παραφίνη;                                     (μον. 1.0) 

.................................................................................................................................................................       

ιν) Το pH (πε-χα) του πιο πάνω διαλύματος, που προκύπτει από την αντίδραση του νατρίου με το 

     νερό, μπορεί να είναι: …...............................                                                                      (μον. 1.0) 

     Να δικαιολογήσετε τη απάντησή σας:                                                                                (μον. 1.0) 

.................................................................................................................................................................       

 

β)  Να διορθώσετε τις πιο κάτω χημικές εξισώσεις:                                                                (μον. 2.0) 

   Mg(ΟΗ)2   +        HCl             MgCl2     +     Η2Ο 

       Ca         +        H3PO4                      Ca3(PO4)2     +      H2 

 

γ)  Σε τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες Α, Β και Γ, που περιέχουν διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (HCl) 

προσθέτουμε ένα μικρό κομματάκι από τα μέταλλα, Zn, Cu και Mg αντίστοιχα.  

ι) Σε ποιους δοκιμαστικούς σωλήνες γίνεται αντίδραση; …………………………                (μον. 1.0) 

ιι) Να γράψετε μια παρατήρηση που θα κάνετε στους σωλήνες Β και Γ:                                (μον. 2.0) 

    σωλήνας Β: ………………………………………………………………………………….……….  

    σωλήνας Γ: …………………………………………………………………………….…………….  

ΤΕΛΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

Οι εισηγητές:                                                                                                            Η Διευθύντρια 

Χριστάκης. Χριστοφόρου 

Χρυστάλλα Αναγιωτού  

                                                                                                                         Ελένη Αβραάμ Αντωνίου 


