
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 
(οι απαντήσεις είναι στο τέλος των εκφωνήσεων κάθε ενότητας) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

 

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε 

 

Ερώτηση 1. Τι ονομάζεται φυσικό και τι ανθρωπογενές περιβάλλον; 

 

 

Ερώτηση 2. Ποια από τα παρακάτω υλικά είναι φυσικά (Φ) και ποια ανθρωπογενή (Α); 

1) Νάιλον      6) Φάρμακα 

2) Βούτυρο      7) Καλλυντικά 

3) Ελαστικό αυτοκινήτου    8) Σπίτια 

4) Δάσος      9) Σύννεφα 

5) Πουλιά      10) Αργό πετρέλαιο 

 

 

Ερώτηση 3. Να αντιστοιχίσετε κάθε πρώτη ύλη της στήλης Α’ με ένα προϊόν της στήλης Β 

Στήλη Α      Στήλη Β 

α) τεχνητό καουτσούκ     i) κρασί 

β) μαλλί      ii) σαπούνια 

γ) σταφύλια      iii) ελαστικά αυτοκινήτου 

δ) ατμοσφαιρικός αέρας     iv) κράματα αλουμινίου 

ε) λίπος       v) ένδυση 

στ) βοξίτης      vi) οξυγόνο 

 

 

Ερώτηση 4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); 

α) Η χρήση των χημικών προϊόντων είναι μόνο επωφελής     

β) Ο σχηματισμός του σταλακτίτη είναι ένας χημικός μετασχηματισμός που συμβαίνει στη 

φύση            



 

 

γ) Η Χημεία δεν αλληλοεπιδρά με άλλες επιστήμες      

δ) Η Χημεία μελετά τις ιδιότητες και τους σχηματισμούς των υλικών    

ε) Η φωτοσύνθεση είναι ένας χημικός μετασχηματισμός που συμβαίνει στη φύση   

στ) Η Χημεία είναι υπεύθυνη για την πρόκληση πολλών καταστροφών στον πλανήτη  

 

 

  



 

 

1.1 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1.  

Απάντηση. Φυσικό περιβάλλον ονομάζεται οτιδήποτε δημιουργεί η φύση, π.χ. ο αέρας, τα 

πουλιά, τα σύννεφα, η άμμος της θάλασσας, το χώμα, το νερό. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

είναι οτιδήποτε δημιουργείται από τον άνθρωπο, π.χ. το τσιμέντο, η βενζίνη, το πλαστικό, οι 

γέφυρες, τα σπίτια, οι δρόμοι,  το χαρτί, τα ρούχα. 

 

 

Ερώτηση 2.  

Απάντηση. Φυσικά (Φ) είναι το 4, το 5, το 9 και το 10. Ανθρωπογενή (Α) είναι το 1, το 2, το 

3, το 6, το 7 και το 8. 

 

 

Ερώτηση 3. 

Απάντηση. α-iii, β-v, γ-i, δ-vi, ε-ii, στ-iv 

 

 

Ερώτηση 4. 

Απάντηση. Σωστές: β, δ, και ε.  

Λάθος: (α) Πολλά χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται άλλοτε με επωφελή και άλλοτε με 

επιζήμιο τρόπο 

(γ) Η Χημεία αλληλεπιδρά με άλλες επιστήμες όπως είναι η Φυσική, η Γεωλογία, η Βιολογία, 

η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, οι Καλές Τέχνες κ.ά. 

(στ) Για τις αρνητικές συνέπειες της Χημείας δεν είναι υπεύθυνη η επιστήμη. Η κοινωνία των 

πολιτών έχει την ευθύνη για τον τρόπο που αξιοποιούνται τα χημικά προϊόντα 

 

 

 



 

 

1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Ερώτηση 1. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μεταβολές; 

 

 

στερεό  υγρό  αέριο 

 

 

 

 

Ερώτηση 2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Τα υγρά σώματα έχουν καθορισμένη μάζα και όγκο.  

β) Η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό ονομάζεται συμπύκνωση ή υγροποίηση. 

γ) Οι παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική κατάσταση ενός υλικού είναι η 

θερμοκρασία και η πίεση.  

δ) Στην κορυφή ενός ψηλού βουνού το νερό βράζει σε θερμοκρασία υψηλότερη από  

100 °C.  

ε) Τα αέρια σώματα έχουν ορισμένη μάζα και μεταβαλλόμενο όγκο και σχήμα.  

στ) Το σημείο βρασμού μιας ουσίας είναι υψηλότερη από το σημείο τήξης της ίδιας 

ουσίας.   

 

 

Ερώτηση 3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Έχουν σταθερή μάζα, όγκο και σχήμα: 

i) τα στερεά     ii) τα υγρά 

iii) τα αέρια 

 

β) Όταν αυξάνεται η ατμοσφαιρική πίεση, το σημείο βρασμού ενός υγρού: 

i) αυξάνεται     ii) μένει σταθερή 

iii) μειώνεται 
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γ) Η θερμοκρασία στην οποία λιώνει ένα στερεό ονομάζεται: 

i) σημείο πήξης    ii) σημείο τήξης 

iii) σημείο βρασμού 

 

δ) Η φυσική κατάσταση ενός υλικού εξαρτάται από: 

i) τη θερμοκρασία     ii) την πίεση 

iii) και τα δύο 

 

ε) Το νερό έχει σημείο τήξης 0 °C, σε πίεση 1 atm. Το σημείο πήξης του σε πίεση 1 

atm θα είναι: 

i) < 0 °C     ii) 0 °C 

iii) > 0 °C 

 

στ) Η μετατροπή μιας ουσίας από την αέρια κατάσταση απευθείας στην στερεή 

κατάσταση ονομάζεται: 

i) εξάτμιση     ii) υγροποίηση 

iii) απόθεση 

 

 

Ερώτηση 4. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα σημεία τήξης και σημείο ζέσης 

για τις ουσίες Α, Β, Γ και Δ. 

Ουσία 

Σημείο τήξης (°C) 

(P= 1 atm) 

Σημείο ζέσης (°C) 

(P= 1 atm) 

Φυσική κατάσταση 

στους 25 °C 

Α 100 210  

Β 0 100  

Γ -110 -30  

Δ 98 200  

 

α) Ποια είναι η φυσική κατάσταση της κάθε ουσίας στους 25 °C; 

β) Ποιες ουσίες θα αλλάξουν φυσική κατάσταση, αν η θερμοκρασία μεταβληθεί από 

τους 25 °C στους -50 °C; 

 

  



 

 

1.2 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση.  1.Τήξη,   2.Πήξη,  3.Εξαέρωση,  4.συμπύκνωση ή υγροποίηση,  

5.εξάχνωση,  6.απόθεση 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση. Σωστές είναι οι (α), (γ), (ε) και (στ) 

Λάθος είναι οι (β) Η μετατροπή ενός στερεού σε υγρό ονομάζεται τήξη 

δ) Στην κορυφή ενός ψηλού βουνού το νερό βράζει σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 

100 °C. Όταν η πίεση μειώνεται, ελαττώνεται και το σημείο βρασμού ενός υγρού.  

 

 

Ερώτηση 3.  

α)Η σωστή απάντηση είναι η (i) τα στερεά 

β)Η σωστή απάντηση είναι η (i) αυξάνεται 

γ)Η σωστή απάντηση είναι η (ii) σημείο τήξης 

δ)Η σωστή απάντηση είναι η (iii) και τα δύο 

ε)Η σωστή απάντηση είναι η (ii) 0 °C. Το σημείο τήξης συμπίπτει με το σημείο πήξης 

στ)Η σωστή απάντηση είναι η (iii) απόθεση 

 

 

Ερώτηση 4.  

Απάντηση. 

α) 

Ουσία 

Σημείο τήξης (°C) 

(P= 1 atm) 

Σημείο ζέσης (°C) 

(P= 1 atm) 

Φυσική κατάσταση 

στους 25 °C 

Α 100 210 Στερεή (s) 

Β 0 100 Υγρή (l) 

Γ -110 -30 Αέρια (g) 

Δ 98 200 Στερεή (s) 

 

β) Η ουσία Β από την υγρή κατάσταση θα μεταβεί στην στερεή και η ουσία Γ από την 

αέρια θα μεταβεί στην υγρή κατάσταση.  



 

 

1.3 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

Ερώτηση 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Η ιδιότητα που έχει ένα υλικό να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από μια 

παραμόρφωση λέγεται ……………………………… 

β) Η ………………………………εκφράζει την ικανότητα ενός υλικού να χαράζει ή 

να χαράσσεται από άλλα υλικά. 

γ) Το υλικό από το οποίο περνά με μεγάλη ευκολία το ρεύμα έχει μεγάλη 

………………………………  ……………………………… 

δ) Η ………………………………εκφράζει τη μάζα ενός υλικού που περιέχεται σε 

ορισμένο όγκο του. 

ε) Το υλικό από το οποίο περνά με δυσκολία η θερμότητα έχει μικρή 

………………………………  ……………………………… 

στ) Το υλικό που σπάει εύκολα έχει μεγάλη ……………………………… 

 

 

Ερώτηση 2. Να κατατάξετε τα επόμενα υλικά κατά σειρά αυξανόμενης πυκνότητας. 

α) Νερό, λάδι, φελλός, χάλκινο κέρμα 

β) Υδράργυρος, χαλκός, νερό, πετρέλαιο 

γ) Βενζίνη, μόλυβδος, νερό, γυαλί 

 

 

Ερώτηση 3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 

α) Ποιο από τα παρακάτω υλικά έχει μεγαλύτερη σκληρότητα 

i) το σαπούνι    ii) το ξύλο 

iii) ο σίδηρος    iv) το γυαλί 

 

β) Η κλίμακα Mohs χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της: 

i) της ελαστικότητας   ii) της πυκνότητας 

iii) της σκληρότητας   iv) της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

 

γ) Ποιο από τα παρακάτω υλικά έχει τη μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα: 

i) το πλαστικό   ii) το ξύλο  

iii) το γυαλί   iv) ο σίδηρος 



 

 

 

δ) Ποιο από τα παρακάτω υλικά έχει τη μικρότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα: 

i) το πλαστικό   ii) το αλουμίνιο  

iii) ο σίδηρος   iv) ο χαλκός 

 

ε) Ένα πλαστικό ποτήρι έχει: 

i) μεγάλη ευθραυστότητα   ii) μικρή ευθραυστότητα  

iii) μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα  iv) μεγάλη θερμική αγωγιμότητα 

 

στ) Το νερό έχει πυκνότητα: 

i) 0,8 g/cm3   ii) 1 g/cm3 

iii) 0.24 g/cm3   iv) 1.1 g/cm3 

 

 

Ερώτηση 4. Ένα κομμάτι μετάλλου έχει όγκο 10 cm3 και μάζα 25 g. Ποια είναι η 

πυκνότητα του μετάλλου; 

α) 2,5 g/cm3   β) 0,4 g/cm3 

γ) 2,5 g/cm2   δ) 0,4 g/cm2 

 

 

Ερώτηση 5. Υγρό το οποίο έχει πυκνότητα 0,53 g/cm3 και όγκο 5 L. Ποια είναι η μάζα 

του υγρού; 

 

  



 

 

1.3 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1.  

Απάντηση. α)ελαστικότητα β)σκληρότητα γ)ηλεκτρική αγωγιμότητα δ)πυκνότητα 

ε)θερμική αγωγιμότητα στ)ευθραυστότητα 

 

 

Ερώτηση 2.  

Απάντηση.  

α) Φελλός< λάδι< νερό< χάλκινο κέρμα 

β) Πετρέλαιο< νερό< χαλκός< υδράργυρος 

γ) Βενζίνη< νερό< γυαλί< μόλυβδος 

 

 

Ερώτηση 3.  

α)Η σωστή απάντηση είναι η (iii) ο σίδηρος 

β)Η σωστή απάντηση είναι η (iii) της σκληρότητας 

γ)Η σωστή απάντηση είναι η (iv) ο σίδηρος 

δ)Η σωστή απάντηση είναι η (i) το πλαστικό 

ε)Η σωστή απάντηση είναι η (ii) μικρή ευθραυστότητα 

στ)Η σωστή απάντηση είναι η (ii) 1 g/cm3 

 

 

Ερώτηση 4.  

Απάντηση. H σωστή απάντηση είναι (α) 2,5 g/cm3. Αντικαθιστούμε τις τιμές στον 

τύπο ρ=m / V δηλαδή ρ= 25 g/ 10 cm3= 2,5 g/cm3. Προσέχουμε πάντα τις μονάδες 

μέτρησης!! 

 

 

Ερώτηση 5.  

Απάντηση. Αρχικά θα εκφράσουμε τον όγκο σε cm3 καθώς η πυκνότητα εκφράζεται 

σε g/cm3. Άρα V=5 L=5*1000=5000 mL ή 5000 cm3. Συνεπώς για να βρούμε τη μάζα 

του υγρού θα έχουμε: 

ρ=m / V  m=ρ*V= 0.53 g/cm3 * 5000 cm3= 2650 g 



 

 

Επειδή 1000 g = 1 kg, είναι m=2,65 kg. 

Άρα είναι m=2,65 kg 


