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ΘΕΜΑ Α 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις.  
1.  Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία δεν ανήκει στα Αλκάλια ;  
 

Α . Li   Β. Κ   Γ. Cs    Δ . Ca 
2.  Ποιο από τα επόμενα αλκάλια αντιδρά πιο βίαια με το νερό ; 
 

A. Li   B. Na   Γ. K 
3.  Ποιο από τα επόμενα υλικά δεν ανήκει  στα κράματα ;  
 

Α.  Ο χάλυβας    B. O ορείχαλκος    Γ. Το αλουμίνιο     Δ. Ο μπρούντζος  
4.  Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν ο άνθρακας και το πυρίτιο ; 
 

A. 14ή     Β. 4ή    Γ. 16ή     Δ. 15ή  
5.  Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ιδιότητα για το διαμάντι ; 

A. Μεγάλη σκληρότητα    Β. Κρυσταλλική μορφή άνθρακα  
Γ. Καλός αγωγός του ηλεκτρισμού  Δ. Διαφανές  

 
(25 μονάδες)  

ΘΕΜΑ Β 

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή 

Λανθασμένη (Λ).  

1.  Όταν αφήσουμε ένα κομμάτι Νατρίου στον ατμοσφαιρικό αέρα, χάνει την 

μεταλλική του λάμψη.  

2.  Τα αλκάλια οξειδώνονται εύκολα. Κατά την οξείδωση τους κάθε άτομο 

αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο.  

3.  Τα μέταλλα βρίσκονται στο δεξί και πάνω τμήμα του Περιοδικού Πίνακα.  

4.  Τα περισσότερα μέταλλα είναι ελατά και όλκιμα.  

5.  Τα κράματα του αλουμινίου χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική.  

6.  Ο ορείχαλκος είναι ένα κράμα που αποτελείται από Cu και Sn. 

7.  Ο χάλυβας είναι ένα κράμα που περιέχει ως κύριο συστατικό του το Fe. 

8  Το Πυρίτιο είναι το δεύτερο σε αναλογία χημικό στοιχείο στον στερεό φλοιό της 

Γης.  



 

 

 

9.  Οι οπτικές ίνες είναι κατασκευασμένες από γυαλί μεγάλης καθαρότητας και 

χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες.  

10.  Το Πυρίτιο δεν συμπεριφέρεται ως ημιαγωγός.  

 

(25 μονάδες)  

ΘΕΜΑ Γ 

Nα αντιστοιχίσετε τα υλικά της στήλης Α με τον αντίστοιχο χημι κό τύπο της στήλης 

Β. 

 

i)   Γραφίτης  1. SiO2  

i i)  Ασβεστόλιθος (Ανθρακικό Άλας)  2. CaO 

ii i) Άμμος  3. C 

iv) Σόδα Πλυσίματος (Ανθρακικό 

Νάτριο)  

4. CaCO3  

v)  Ασβέστης  5. Na2CO3  

 

(25 μονάδες)  

ΘΕΜΑ Δ 

 

Για κάθε ένα από τα παρακάτω χημικά στοιχεία να γράψετε στο φύλο των 

απαντήσεων, το αντίστοιχο σύμβολο και στη συνέχεια να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις.  

 
Υδρογόνο, Άνθρακας, Λίθιο, Οξυγόνο,  Αλουμίνιο, Θείο,  Μαγνήσιο,  Χλώριο,  Κάλιο, Ασβέστιο, 

Μαγγάνιο, Χαλκός,  Ψευδάργυρος, Άργυρος,  Χρυσός,  Υδράργυρος,  Σίδηρος,  Βρώμιο,  Ιώδιο, 

Πυρίτιο,  Νικέλιο, Άζωτο,  Νάτριο,  Κασσίτερος.  

 

Α.  Ποια από τα παραπάνω στοιχεία ανήκουν στα μέταλλα;  

Β.  Ποιό από τα παραπάνω στοιχεία είναι το 2ό σε αναλογία χημικό στοιχείο στον 

στερεό φλοιό της γης, μετά το Οξυγόνο, και δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση ; 

Γ.  Ποια από τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες τεχνολογίες 

αιχμής ; (Tηλεπικοινωνίες, αεροναυπηγική, ηλεκτρονικά κυκλώματα, μπαταρίες 

κ.λ.π)  

 
 

 (25 μονάδες)  

 
 

Καλή Επιτυχία  


