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ΘΕΜΑ 1o 

Α. Να περιγρα ψετε πώ ς μπορού με να διαπιστώ σούμε πειραματικα  την ύ παρξη ύγρασι ας σε ε να 
δώμα τιο, με τη χρη ση γαλαζο πετρας.  
Β. Σε ποιες κατηγορι ες διακρι νούμε τη χρη ση τού νερού ; Να δώ σετε ε να παρα δειγμα για την κα θε 
κατηγορι α.  
 
ΘΕΜΑ 2o 

Α. Να αναφέρετε τρεις σύνέπειες της ρύπανσης τών ύδάτινών αποδεκτών.  
Β. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να περιοριστεί η ρύπανση τών ύδάτινών αποδεκτών; 
 
ΘΕΜΑ 3o 

Α. Να χαρακτηρι σετε κα θε μια απο  τις παρακα τώ προτα σεις ώς σώστη  (Σ) η  λανθασμε νη (Λ).  
α) Η χρώματογραφι α χρησιμοποιει ται σύχνα  για το διαχώρισμο  τών χρώστικώ ν ούσιώ ν.  
β) Τα μει γματα αποτελού νται πα ντα απο  δύ ο ούσι ες. 
γ) Με τη διη θηση μπορού με να διαχώρι σούμε μει γμα δύ ο ύγρώ ν. 
δ) Με απο χύση μπορού με να διαχώρι σούμε ετερογενη  μει γματα.  
ε) Τα ετερογενη  μει γματα ε χούν τις ι διες ιδιο τητες σε ο λη τη μα ζα τούς. 

Β. Να σύμπληρώ σετε τα κενα  τών παρακα τώ προτα σεών.  
α) Μει γμα ονομα ζεται το σύ στημα πού προκύ πτει απο  την ανα μειξη ……………. η  ………………….. ούσιώ ν. 
β) Τα …………………… μει γματα ονομα ζονται αλλιώ ς και διαλύ ματα. 
γ) Σε κα θε δια λύμα ε να σύστατικο  ονομα ζεται …………….., ενώ  τα ύπο λοιπα ονομα ζονται ……………….. 
………………………   .  
δ) …………………… ενο ς διαλύ ματος ει ναι η ποσο τητα της διαλύμε νης ούσι ας πού περιε χεται σε 
ορισμε νη ποσο τητα διαλύ ματος  
ε) Ένα δια λύμα ονομα ζεται ύδατικο  ο ταν ο διαλύ της ει ναι το ……………………..  . 
 
ΘΕΜΑ 4o 
A) Δια λύμα 250ml περιε χει 5g διαλύμε νης ούσι ας. Ποια ει ναι η περιεκτικο τητα %w/v τού διαλύ ματος; 
Β) Δια λύμα ε χει περιεκτικο τητα 8%w/w. Πο σα γραμμα ρια διαλύμε νης ούσι ας περιε χονται σε 350g 
διαλύ ματος και πο σα γραμμα ρια διαλύ τη;  
 
ΘΕΜΑ 5o 
Κα ποιος η πιε 330ml μπύ ρα η οποι α περιει χε 5%vol αλκοο λη. Ένας α λλος η πιε 120ml κρασι  με 
περιεκτικο τητα σε αλκοο λ 12%vol. Ποιος κατανα λώσε περισσο τερη αλκοο λη;  

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


