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Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.  Να γράψεις στην κόλλα σου το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ

αν θεωρείς ότι η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν θεωρείς ότι η πρόταση 

είναι Λανθασμένη.

α. Το φαινόμενο της μετατροπής ενός στερεού απευθείας σε αέριο ονομάζεται 

εξάτμιση.

β. Τα ομογενή μίγματα ονομάζονται διαλύματα.

γ. Τα χημικά στοιχεία διασπώνται σε απλούστερες ουσίες.

δ. Τις ουσίες που υπάρχουν πριν  γίνει η αντίδραση τις ονομάζουμε αντιδρώντα.

ε. Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο.

2.Υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 10%w/w. Σε 200 g διαλύματος 

πόσα g ζάχαρης και πόσα g νερού περιέχονται;

3. Πώς θα μπορούσες να διαπιστώσεις αν σε ένα ποτήρι υπάρχει μόνο νερό ή 

αλατόνερο χωρίς να το δοκιμάσεις;(Η ατμοσφαιρική πίεση είναι 1 atm.)

4.Τι ονομάζεται ατομικός αριθμός στοιχείου και πώς συμβολίζεται;

5. Πόσα πρωτόνια (p), ηλεκτρόνια (e-) και νετρόνια (n) περιέχονται στο άτομο του     

   Na23
11 και πόσα αντίστοιχα στο ιόν Να+;

6. Να αντιστοιχίσεις τα ονόματα των στοιχείων της αριστερής στήλης με τα 

σύμβολα της δεξιάς στήλης και να γράψεις στην κόλλα σου τα σωστά ζευγάρια.

1. υδρογόνο                        α. Zn

2. άνθρακας                        β. Fe

3. χλώριo                            γ. Cl

4. σίδηρος                          δ. C

5. ψευδάργυρος.                ε. H

7. Δίνονται οι χημικές εξισώσεις:

                                         C    +    O2    →    CO

                                         N2    +    H2    →    NH3

α) Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα σε κάθε εξίσωση;



β) Να συμπληρώσεις τους κατάλληλους συντελεστές ώστε οι εξισώσεις να είναι 

ισοσταθμισμένες και να τις μεταφέρεις στην κόλλα σου.

8. Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τι συμβαίνει με το φαινόμενο αυτό 

τις τελευταίες δεκαετίες;

9. Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 20%v/v οξυγόνο(Ο2).

Ο όγκος του οξυγόνου που περιέχεται σε 500 λίτρα (L) αέρα είναι:

α.20 L                  β.100 L              γ.80L             δ.520 L.

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσεις την επιλογή σου.

              Να απαντήσεις στις έξι (6) από τις εννέα (9) ερωτήσεις.

              Καμία απάντηση δεν θα γραφεί στο φωτοαντίγραφο.

              Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες μετά τη διανομή του 

φωτοαντιγράφου.

                                                   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

                   

          

                    

                


