
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 
(οι απαντήσεις είναι στο τέλος των εκφωνήσεων κάθε ενότητας) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

 

2.1 Το νερό στη ζωή μας 

 

Ερώτηση 1. Να χαρακτηρίσετε κάθε χρήση του νερού που αναφέρεται ως αστική (Α), 

βιομηχανική (Β) ή γεωργική (Γ)  

α) Παρασκευή καλλυντικών 

β) Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

γ) Πότισμα κήπου 

δ) Πλύσιμο πιάτων 

ε)Πότισμα χωραφιών 

στ)Πλύσιμο άδειων μπουκαλιών συσκευασίας 

 

 

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

α) Το 50% της μάζας του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. 

β) Το νερό είναι το κύριο συστατικό των ζωντανών οργανισμών. 

γ) Η ευθύνη για τη σωστή διαχείριση του νερού είναι μόνο κοινωνική.  

δ) Χωρίς το νερό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. 

ε) Μπορούμε να ανιχνεύσουμε νερό χρησιμοποιώντας τη γαλαζόπετρα. 

στ) Η γαλαζόπετρα είναι ένα σύστημα θειικού χαλκού και νερού, το οποίο έχει χρώμα λευκό. 

 

 

Ερώτηση 3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Περίπου το ………….. της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. 

β) Το νερό είναι ………………… παράγοντας για τη δημιουργία και για τη διατήρηση 

της ζωής στον πλανήτη μας. 

γ) Όταν το νερό χρησιμοποιείται για άρδευση των καλλιεργειών η χρήση του 

χαρακτηρίζεται …………………. 



 

 

δ) Το νερό είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς γιατί συμμετέχει στις ……………... 

λειτουργίες τους. 

ε) Η γαλαζόπετρα είναι ένα σύστημα …………… …………. και νερού, το οποίο έχει 

χρώμα ………….. 

στ) Η χρήση του νερού ως ψυκτικό υγρό σε πυρηνικούς αντιδραστήρες χαρακτηρίζεται 

ως ……………………… 

  



 

 

2.1 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1.  

Απάντηση 

α-Β, β-Β, γ-Α, δ-Α, ε-Γ, στ-Β 

 

 

Ερώτηση 2.  

Απάντηση 

Σωστές: β, δ, ε 

Λάθος: α) Το 70% της μάζας του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. 

γ) Η ευθύνη για τη σωστή διαχείριση του νερού είναι τόσο κοινωνική όσο και ατομική. 

στ) Η γαλαζόπετρα είναι ένα σύστημα θειικού χαλκού και νερού, το οποίο έχει χρώμα κυανό. 

 

 

Ερώτηση 3.  

Απάντηση 

α) Περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. 

β) Το νερό είναι θεμελιώδης παράγοντας για τη δημιουργία και για τη διατήρηση της 

ζωής στον πλανήτη μας. 

γ) Όταν το νερό χρησιμοποιείται για άρδευση των καλλιεργειών η χρήση του 

χαρακτηρίζεται γεωργική. 

δ) Το νερό είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς γιατί συμμετέχει στις βιολογικές 

λειτουργίες τους. 

ε) Η γαλαζόπετρα είναι ένα σύστημα θειικού χαλκού και νερού, το οποίο έχει χρώμα 

κυανό. 

στ) Η χρήση του νερού ως ψυκτικό υγρό σε πυρηνικούς αντιδραστήρες χαρακτηρίζεται 

ως βιομηχανική. 

 

 



 

 

2.2 Το νερό ως διαλύτης-Μείγματα 

 

Ερώτηση 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Τα μείγματα των οποίων τα συστατικά δεν μπορώ να τα διακρίνω με γυμνό μάτι ή 

με το κοινό μικροσκόπιο  ονομάζονται …………….. ………………….  

β) Τα ……………… μείγματα ονομάζονται και διαλύματα. 

γ) Διαλύτη ονομάζουμε το συστατικό του διαλύματος που έχει την ίδια …………… 

……………… με το διάλυμα. 

δ) Κάθε σύστημα το οποίο προκύπτει με ανάμιξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών 

ονομάζεται ……………………. 

ε) Τα συστατικά ενός μείγματος διατηρούν πολλές από τις ………………….. τους. 

στ) Tα διαλύματα στα οποία ο διαλύτης είναι το νερό ονομάζονται …………………. 

 

 

Ερώτηση 2. Σημειώστε με Ο όποια μείγματα νομίζετε ότι είναι ομογενή και Ε όσα 

είναι ετερογενή. (Μον. 3) 

1) Χώμα   2) Γάλα   3) Νερό-Ζάχαρη  

4) Αίμα    5) Διάλυμα μελανιού  6) Ξίδι  

 

 

Ερώτηση 3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Διαλύματα ονομάζονται όλα τα μείγματα που περιέχουν νερό.  

β) Κάθε διάλυμα περιέχει δύο ή περισσότερες ουσίες.  

γ) Τα συστατικά των μειγμάτων διατηρούν πολλές από τις αρχικές τους ιδιότητες.  

δ) Διαλύτη θεωρούμε το συστατικό που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα. 

ε) Το αίμα είναι ομογενές μείγμα. 

στ) Στα υγρά διαλύματα ο διαλύτης βρίσκεται συνήθως σε μικρότερη αναλογία. 

  



 

 

2.2 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση 

α) Τα μείγματα των οποίων τα συστατικά δεν μπορώ να τα διακρίνω με γυμνό μάτι ή 

με το κοινό μικροσκόπιο  ονομάζονται ομογενή μείγματα  

β) Τα ομογενή μείγματα ονομάζονται και διαλύματα. 

γ) Διαλύτη ονομάζουμε το συστατικό του διαλύματος που έχει την ίδια φυσική 

κατάσταση με το διάλυμα. 

δ) Κάθε σύστημα το οποίο προκύπτει με ανάμιξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών 

ονομάζεται μείγμα. 

ε) Τα συστατικά ενός μείγματος διατηρούν πολλές από τις ιδιότητες τους. 

στ) Tα διαλύματα στα οποία ο διαλύτης είναι το νερό ονομάζονται υδατικά. 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση 

1-Ε, 2-Ε, 3-Ε, 4-Ε, 5-Ο, 6-Ο  

 

 

Ερώτηση 3. 

Απάντηση 

Σωστές: β, γ, δ 

Λάθος: α) Τα ομογενή μείγματα ονομάζονται διαλύματα. Τα διαλύματα που έχουν 

διαλύτη το νερό ονομάζονται υδατικά.  

ε) Το αίμα είναι ετερογενές μείγμα γιατί μπορούμε να δούμε τα συστατικά του με το 

κοινό μικροσκόπιο. 

στ) Στα υγρά διαλύματα ο διαλύτης βρίσκεται συνήθως σε μεγαλύτερη αναλογία. 

 

 



 

 

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος-Εκφράσεις περιεκτικότητας 
 

Ερώτηση 1. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι παρακάτω περιεκτικότητες;  

α) Γιαούρτι έχει περιεκτικότητα 1,5% w/w σε λίπος  

β) Χυμός έχει περιεκτικότητα 12% w/v σε ζάχαρη  

γ) Μπύρα έχει περιεκτικότητα 5% v/v σε αλκοόλη  

δ) Ζαχαρούχο γάλα έχει περιεκτικότητα 30% w/w σε ζάχαρη. 

ε) Υδατικό διάλυμα έχει περιεκτικότητα 8,5% w/v σε χλωριούχο νάτριο. 

 

 

Ερώτηση 2. Πορτοκαλάδα έχει περιεκτικότητα σε ζάχαρη 20% w/v. Πόση ζάχαρη θα 

περιέχεται σε ένα ποτήρι πορτοκαλάδας 250 mL; 

 

 

Ερώτηση 3. Γιαούρτι έχει περιεκτικότητα 1,5% w/w σε λιπαρά. Πόσα λιπαρά 

περιέχονται σε 250 g γιαουρτιού; 

 

 

Ερώτηση 4. Κρασί έχει περιεκτικότητα 14% v/v σε αλκοόλη. Πόσα mL αλκοόλης 

περιέχονται σε 750 mL κρασιού; 

 

 

Ερώτηση 5. Σε 1L γάλακτος περιέχονται 1,5 g λιπαρά. Ποια είναι η % w/v 

περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά;  

 

 

Ερώτηση 6. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντηση 

σας.  

Για να παρασκευάσουμε 200 g ζαχαρόνερο περιεκτικότητας 10% w/w θα διαλύσουμε 

1) 20 g ζάχαρης σε 180 g νερού 

2) 20 g ζάχαρης σε 200 g νερού 

3) 10 g ζάχαρης σε 200 g νερού 

  



 

 

2.3 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση. 

α) Σε 100 g γιαουρτιού περιέχονται 1,5 g λίπους. 

β) Σε 100 mL χυμού περιέχονται 12 g ζάχαρης.  

γ) Σε 100 mL μπύρας περιέχονται 5 mL αλκοόλης. 

δ) Σε 100 mL γάλακτος περιέχονται 30 g ζάχαρης. 

ε) Σε 100 mL υδατικού διαλύματος χλωριούχου νατρίου περιέχονται 8,5 g χλωριούχο 

νάτριο (αλάτι) 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση. 

Σε 100 mL πορτοκαλάδας περιέχονται 20 g ζάχαρης 

Σε 250 mL πορτοκαλάδας περιέχονται x g ζάχαρης 

Άρα       
100

250
=

20

𝑥
          x = 

20∗250

100
           x=50 g ζάχαρη 

 

 

Ερώτηση 3. 

Απάντηση. 

Σε 100 g γιαούρτι περιέχονται 1,5 g λίπους 

Σε 250 g γιαούρτι περιέχονται x g λίπους 

Άρα       
100

250
=

1,5

𝑥
          x = 

1,5∗250

100
           x=3,75 g λίπος 

 

 

Ερώτηση 4. 

Απάντηση. 

Σε 100 mL κρασιού περιέχονται 14 mL αλκοόλης 

Σε 750 mL κρασιού περιέχονται x mL αλκοόλης 

Άρα       
100

750
=

14

𝑥
          x = 

14∗750

100
           x=105 mL λίπος 



 

 

 

 

Ερώτηση 5. 

Απάντηση.  

1 L = 1000 mL 

Σε 1000 mL γάλακτος περιέχονται 1,5 g λίπους 

Σε 100 mL γάλακτος περιέχονται x g λίπους 

Άρα       
1000

100
=

1,5

𝑥
          x = 

100∗1,5

1000
           x=0,15 g λίπους 

 

 

Ερώτηση 6. 

Απάντηση.  

Η σωστή απάντηση είναι το (α). Συγκεκριμένα: 

Σε 100 g ζαχαρόνερου περιέχονται 10 g ζάχαρη 

Σε 200 g ζαχαρόνερου περιέχονται x g ζάχαρη 

Άρα       
100

200
=

10

𝑥
          x = 

200∗10

100
           x=20 g ζάχαρη 

Συνεπώς για να φτιάξουμε 200 g ζαχαρόνερου θα πρέπει να ανακατέψουμε 20 g ζάχαρη 

και 180 g νερό. 

  



 

 

2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων 
 

Ερώτηση 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Η ……………………… χρησιμοποιείται για να διαχωρίσουμε ένα μείγμα στα 

συστατικά του, όταν αυτά έχουν διαφορετικά σημεία βρασμού. 

β) Για να διαχωρίσουμε το αίμα στα συστατικά του χρησιμοποιούμε τη 

…………………. 

γ) Ο διαχωρισμός των χρωστικών ουσιών γίνεται συχνά με …………………………. 

δ) Το ρόφημα του τσαγιού παρασκευάζεται από τα φύλλα του τσαγιού με 

……………….. με βραστό νερό. 

ε) Με την ……………… μπορώ να πάρω τη ζάχαρη από το ζαχαρόνερο. 

στ) Με την ……………… μπορώ να διαχωρίσω ένα αδιάλυτο στερεό από ένα υγρό 

χωρίς να χρησιμοποιήσω φίλτρο. 

 

 

Ερώτηση 2.  

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

α) Ο διαχωρισμός του αλατόνερου στα συστατικά του μπορεί να γίνει με διήθηση. 

β) Το βούτυρο μπορεί να διαχωριστεί από το γάλα με εξάτμιση. 

γ) Η διήθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσουμε μείγμα που αποτελείται 

από νερό και σκόνη κιμωλίας. 

δ) Η απόσταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό μείγματος δύο υγρών που 

έχουν διαφορετικό σημείο βρασμού. 

ε) Για να διαχωρίσουμε το μελάνι στα συστατικά του θα κάνουμε φυγοκέντριση. 

στ) Με τη μέθοδο της απόσταξης μπορούμε να παραλάβουμε το αλάτι από το 

αλατόνερο. 

 

 

Ερώτηση 3. Να αντιστοιχίσετε τα μείγματα με την τεχνική που θα χρησιμοποιούσατε 

για να τα διαχωρίσετε  

 

ΜΕΙΓΜΑΤΑ       ΤΕΧΝΙΚΗ 

1. Ζαχαρόνερο       α) εκχύλιση 

 

2. Νερό-άμμο        β) απόσταξη  



 

 

 

3. Νερό-οινόπνευμα      γ) διήθηση 

 

4. Λάδι με πολτοποιημένες ελιές    δ) εξάτμιση 

 

5. Το άρωμα του καφέ από τους κόκκους καφέ  ε) φυγοκέντριση 

 

  



 

 

2.5 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση  

α) Η απόσταξη χρησιμοποιείται για να διαχωρίσουμε ένα μείγμα στα συστατικά του, 

όταν αυτά έχουν διαφορετικά σημεία βρασμού. 

β) Για να διαχωρίσουμε το αίμα στα συστατικά του χρησιμοποιούμε τη φυγοκέντριση. 

γ) Ο διαχωρισμός των χρωστικών ουσιών γίνεται συχνά με χρωματογραφία. 

δ) Το ρόφημα του τσαγιού παρασκευάζεται από τα φύλλα του τσαγιού με εκχύλιση με 

βραστό νερό. 

ε) Με την εξάτμιση μπορώ να πάρω τη ζάχαρη από το ζαχαρόνερο. 

στ) Με την απόχυση μπορώ να διαχωρίσω ένα αδιάλυτο στερεό από ένα υγρό χωρίς να 

χρησιμοποιήσω φίλτρο. 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση  

Σωστές: γ, δ και στ 

Λάθος: α) Ο διαχωρισμός του αλατόνερου στα συστατικά του μπορεί να γίνει με 

εξάτμιση ή απόσταξη. 

β) Το βούτυρο μπορεί να διαχωριστεί από το γάλα με φυγοκέντριση. 

ε) Για να διαχωρίσουμε το μελάνι στα συστατικά του θα κάνουμε χρωματογραφία. 

 

 

Ερώτηση 3. 

Απάντηση 

1-δ, 2-γ, 3-β, 4-ε, 5-α 

 

  



 

 

2.6 Διάσπαση του νερού-Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 
 

Ερώτηση 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) ……………… ……………. ονομάζεται κάθε ουσία η οποία διασπάται σε 

απλούστερες ουσίες 

β) Τα στοιχεία οξυγόνο και άζωτο είναι ………………, ενώ τα στοιχεία μόλυβδος και 

υδράργυρος είναι …………….  

γ) Τα μείγματα δεν έχουν σταθερή ποσοτική ………………αλλά ποικίλλει με την 

παρασκευής τους. 

δ) Μια χημική ένωση έχει καθορισμένες ……………. ……………….. 

ε) Οι χημικές ενώσεις δεν είναι ………………….. των χημικών στοιχείων. Είναι νέες 

ουσίες με εντελώς διαφορετικές ………………. από αυτές των χημικών στοιχείων που 

τις αποτελούν. 

στ) Το ………………. έχει την ιδιότητα να ευνοεί την καύση. 

 

 

Ερώτηση 2. Ποια από τα επόμενα υλικά είναι χημικές ενώσεις και ποια είναι χημικά 

στοιχεία. 

1) οξυγόνο   2) θείο     3) χρυσός  

4) νερό    5) διοξείδιο του άνθρακα  6) χαλκός 

 

 

Ερώτηση 3. Να Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος 

(Λ)  

α) Κατά τη διάσπαση του νερού παράγονται τα αέρια υδρογόνο και οξυγόνο με 

αναλογία όγκων 2:1 αντίστοιχα. 

β) Οι ιδιότητες του νερού είναι συνδυασμός των ιδιοτήτων του οξυγόνου και του 

υδρογόνου 

γ) Το νερό είναι χημικό στοιχείο ενώ η ζάχαρη είναι χημική ένωση 

δ) Το νερό έχει σταθερή σύσταση και ισχύει πως η μάζα του υδρογόνου είναι 

οκταπλάσια του οξυγόνου. 

ε) Τα χημικά στοιχεία έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές. 

στ) Το χλωριούχο νάτριο (αλάτι) είναι μείγμα. 

ζ) Το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. 

 

 



 

 

Ερώτηση 4. Ο επόμενος πίνακας αναφέρεται στον όγκο του υδρογόνου και του 

οξυγόνου που παράγονται κατά τη διάσπαση του νερού. Να συμπληρώσετε τα κενά 

στον πίνακα. 

Όγκος υδρογόνου 

(mL) 

Όγκος οξυγόνου 

(mL) 

 20 

16  

42  

 7 

64  

 

 

Ερώτηση 5. Πόσα γραμμάρια υδρογόνου και πόσα γραμμάρια οξυγόνου θα 

παραχθούν κατά τη διάσπαση 27 g νερού. 

  



 

 

2.6 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση 

α) Χημική ένωση ονομάζεται κάθε ουσία η οποία διασπάται σε απλούστερες ουσίες 

β) Τα στοιχεία οξυγόνο και άζωτο είναι αμέταλλα, ενώ τα στοιχεία μόλυβδος και 

υδράργυρος είναι μέταλλα. 

γ) Τα μείγματα δεν έχουν σταθερή ποσοτική σύσταση αλλά ποικίλλει με την 

παρασκευής τους. 

δ) Μια χημική ένωση έχει καθορισμένες φυσικές σταθερές. 

ε) Οι χημικές ενώσεις δεν είναι μείγματα των χημικών στοιχείων. Είναι νέες ουσίες με 

εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από αυτές των χημικών στοιχείων που τις αποτελούν. 

στ) Το οξυγόνο έχει την ιδιότητα να ευνοεί την καύση. 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση 

Χημικά στοιχεία: 1, 2, 3, 6 

Χημικές ενώσεις: 4, 5  

 

 

Ερώτηση 3. 

Απάντηση 

Σωστές: α, ε, ζ 

Λάθος: 

β) Οι ιδιότητες του νερού δεν είναι συνδυασμός των ιδιοτήτων του οξυγόνου και του 

υδρογόνου, γιατί το νερό είναι χημική ένωση και έχει ιδιότητες τελείως διαφορετικές 

από αυτές των χημικών στοιχείων. 

γ) Το νερό και η ζάχαρη είναι χημικές ενώσεις.  

δ) Το νερό έχει σταθερή σύσταση και ισχύει πως η μάζα του οξυγόνου είναι 

οκταπλάσια του υδρογόνου. 

ε) Τα χημικά στοιχεία έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές. 

στ) Το χλωριούχο νάτριο (αλάτι) είναι χημική ένωση. 

 



 

 

 

Ερώτηση 4. 

Απάντηση 

 

Όγκος υδρογόνου 

(mL) 

Όγκος οξυγόνου 

(mL) 

40 20 

16 8 

42 21 

14 7 

64 32 

 

 

Ερώτηση 5. 

Απάντηση 

Ισχύει ότι:  

μάζα νερού = μάζα υδρογόνου + μάζα οξυγόνου  

και μάζα οξυγόνου= 8μάζα υδρογόνου (από  
𝜇ά𝜁𝛼 𝜐𝛿𝜌𝜊𝛾ό𝜈𝜊𝜐

𝜇ά𝜁𝛼 𝜊𝜉𝜐𝛾ό𝜈𝜊𝜐
=

1

8
 ) 

 

Άρα 27 = μάζα υδρογόνου + 8μάζα υδρογόνου              27=9μάζα υδρογόνου 

         μάζα υδρογόνου = 
27

9
 = 3 g  

μάζα νερού = μάζα υδρογόνου + μάζα οξυγόνου            27= 3 + μάζα οξυγόνου 

          μάζα οξυγόνου =27-3 = 24 g  

  



 

 

2.7 Χημική αντίδραση 

 

Ερώτηση 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις 

α) Στην φωτοσύνθεση τα αντιδρώντα είναι το …………….και το 

……………………... 

β) Στις ……………… αντιδράσεις η θερμοκρασία αυξάνεται. 

γ) Σε κάθε χημική αντίδραση τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν ίσες ……………… 

δ) Η καύση του χαρτιού είναι …………………. φαινόμενο. 

ε) Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν …………………….. ιδιότητες. 

στ) Η διάσπαση του ασβεστόλιθου είναι ……………….. αντίδραση. 

 

 

Ερώτηση 2. Ποια από τις παρακάτω μεταβολές είναι χημικό φαινόμενο και ποια 

φυσικό φαινόμενο  

1) Η μετατροπή του γάλακτος σε γιαούρτι 

2) Η εξάχνωση της ναφθαλίνης 

3) Η καύση της αιθανόλης 

4) Ο βρασμός του νερού 

5) Όταν σκουριάζει το καρφί 

6) Η διάσπαση του νερού 

 

 

Ερώτηση 3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). 

α) Τα αντιδρώντα μιας αντίδρασης έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα προϊόντα. 

β) Η καύση του μαγνησίου είναι ενδόθερμη αντίδραση. 

γ) Σε κάθε χημική αντίδραση υπάρχει μόνο ένα αντιδρών. 

δ) Σε κάθε χημική αντίδραση ισχύει ότι: όγκος αντιδρώντων = όγκος προϊόντων. 

ε) Όταν σε μια αντίδραση απορροφάται θερμότητα, η αντίδραση χαρακτηρίζεται 

εξώθερμη. 

στ) Όταν το σίδερο σκουριάζει παράγεται οξείδιο του σιδήρου. 

 

 



 

 

Ερώτηση 4. 20 g ανθρακικού ασβεστίου θερμάνθηκαν σε υψηλή θερμοκρασία και 

διασπάστηκαν σε οξείδιο του ασβεστίου (ασβέστης) και διοξείδιο του άνθρακα. Όταν 

τελείωσε η αντίδραση διαπιστώσαμε ότι η μάζα του οξειδίου του ασβεστίου είναι 11,2 

g. 

α) Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα στην παραπάνω αντίδραση; 

β) Να βρείτε τη μάζα του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται. 

  



 

 

2.7 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση 

α) Στην φωτοσύνθεση τα αντιδρώντα είναι το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. 

β) Στις εξώθερμες αντιδράσεις η θερμοκρασία αυξάνεται. 

γ) Σε κάθε χημική αντίδραση τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν ίσες μάζες. 

δ) Η καύση του χαρτιού είναι χημικό φαινόμενο. 

ε) Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν διαφορετικές ιδιότητες. 

στ) Η διάσπαση του ασβεστόλιθου είναι εξώθερμη αντίδραση. 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση 

1) Χημικό φαινόμενο 

2) Φυσικό φαινόμενο 

3) Χημικό φαινόμενο 

4) Φυσικό φαινόμενο 

5) Χημικό φαινόμενο 

6) Χημικό φαινόμενο 

 

 

Ερώτηση 3. 

Απάντηση 

Σωστές: α, στ 

β) Η καύση του μαγνησίου είναι εξώθερμη αντίδραση 

γ) Σε κάθε χημική αντίδραση μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από ένα αντιδρώντα. 

δ) Σε κάθε χημική αντίδραση ισχύει ότι: μάζα αντιδρώντων = μάζα προϊόντων. 

ε) Όταν σε μια αντίδραση απορροφάται θερμότητα, η αντίδραση χαρακτηρίζεται 

ενδόθερμη. 

 

 



 

 

Ερώτηση 4.  

Απάντηση.  

20 g ανθρακικού ασβεστίου θερμάνθηκαν σε υψηλή θερμοκρασία και διασπάστηκαν 

σε οξείδιο του ασβεστίου (ασβέστης) και διοξείδιο του άνθρακα. Όταν τελείωσε η 

αντίδραση διαπιστώσαμε ότι η μάζα του οξειδίου του ασβεστίου είναι 11,2 g. 

α) Αντιδρώντα: ανθρακικό ασβέστιο 

    Προϊόντα: οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα 

β) Ισχύει ότι μάζα αντιδρώντων = μάζα προϊόντων. Άρα 

20=11,2 + μάζα διοξειδίου του άνθρακα     

μάζα διοξειδίου του άνθρακα = 20-11,2 = 8,8 g  διοξειδίου του άνθρακα. 

 

  



 

 

2.8 Άτομα και μόρια 

 

Ερώτηση 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). 

α) Η έννοια του ατόμου πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα από τον Τζον Ντάλτον. 

β) Το άτομο του άνθρακα το συμβολίζουμε με μια μαύρη σφαίρα. 

γ) Τα μόρια που αποτελούνται από όμοια άτομα είναι μόρια χημικών ενώσεων. 

δ) Σύμφωνα με το Δημόκριτο, τα άτομα ήταν άφθαρτα και αναλλοίωτα σωματίδια. 

ε) Σύμφωνα με την ατομική θεωρία, η ύλη αποτελείται από μόρια. 

στ) Το άτομο του οξυγόνου το συμβολίζουμε με μια πράσινη σφαίρα 

 

 

Ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. 

α) Τα άτομα σύμφωνα με το Δημόκριτο ήταν …………….. και ……………. 

σωματίδια. 

β) Τα προσομοιώματα των μορίων του χλωρίου έχουν χρώμα …………… 

γ) Το άτομο του ……………… το συμβολίζουμε με μια κίτρινη σφαίρα. 

δ) Όταν τα άτομα ενώνονται μεταξύ τους δημιουργούν ……………… 

ε) Τα προσομοιώματα των μορίων του υδρογόνου έχουν χρώμα …………… 

στ) Τα μόρια που αποτελούνται από διαφορετικά άτομα είναι μόρια ……………. 

…………….. 

 

 

Ερώτηση 3. Να γράψετε δίπλα από κάθε προσομοίωμα του χρώμα που του αντιστοιχεί 

άτομο οξυγόνου  

άτομο άνθρακα  

άτομο υδρογόνου  

άτομο θείου  

άτομο χλωρίου  

άτομο αζώτου  

 

 

Ερώτηση 4.  

α) Ποια από τα παρακάτω προσομοιώματα παρουσιάζουν μόρια χημικών στοιχείων και 



 

 

ποια μόρια χημικών ενώσεων; 

β) Να ονομάσετε τα μόρια που απεικονίζονται. 

 

  



 

 

2.8 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση. 

Σωστές: β, δ 

Λάθος: α) Η έννοια του ατόμου πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα από τον Λεύκιππο 

και το Δημόκριτο. 

γ) Τα μόρια που αποτελούνται από όμοια άτομα είναι μόρια χημικών στοιχείων. 

ε) Σύμφωνα με την ατομική θεωρία, η ύλη αποτελείται από άτομα. 

στ) Το άτομο του οξυγόνου το συμβολίζουμε με μια κόκκινη σφαίρα 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση. 

α) Τα άτομα σύμφωνα με το Δημόκριτο ήταν άφθαρτα και αναλλοίωτα σωματίδια. 

β) Τα προσομοιώματα των μορίων του χλωρίου έχουν χρώμα πράσινο. 

γ) Το άτομο του θείου το συμβολίζουμε με μια κίτρινη σφαίρα. 

δ) Όταν τα άτομα ενώνονται μεταξύ τους δημιουργούν μόρια. 

ε) Τα προσομοιώματα των μορίων του υδρογόνου έχουν χρώμα λευκό. 

στ) Τα μόρια που αποτελούνται από διαφορετικά άτομα είναι μόρια χημικών ενώσεων. 

 

 

Ερώτηση 3.  

Απάντηση.  

άτομο οξυγόνου κόκκινο 

άτομο άνθρακα μαύρο 

άτομο υδρογόνου λευκό 

άτομο θείου πράσινο  

άτομο χλωρίου κίτρινο 

άτομο αζώτου μπλε 

 

 



 

 

Ερώτηση 4. 

Απάντηση. 

α) Μόρια χημικών στοιχείων : Α και Γ 

    Μόρια χημικών ενώσεων: Β και Δ 

β) Α: μόριο οξυγόνου 

    Β: μόριο νερού 

    Γ: μόριο χλωρίου 

    Δ: μόριο διοξειδίου του άνθρακα 

 

 

 

 

  



 

 

2.9 Υποατομικά σωματίδια-Ιόντα 

 

Ερώτηση 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). 

α) Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και ηλεκτρόνια. 

β) Ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των νετρονίων. 

γ) Τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο. 

δ) Ο ατομικός αριθμός συμβολίζεται με Ζ. 

ε) Ο μαζικός αριθμός ισούται με τον ατομικό αριθμό και τον αριθμό των νετρονίων. 

στ) Τα ιόντα που έχουν θετικό φορτίο ονομάζονται ανιόντα. 

 

 

Ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. 

α) Το άτομο είναι ένα …………….. που αποτελείται από ………………. σωματίδια. 

β) Ο πυρήνας αποτελείται από τα ………………. και τα …………………. 

γ) Τα ……………….. περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα. 

δ) Τα ……………. είναι ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. 

ε) Τα κατιόντα έχουν ……………. φορτίο ενώ τα ανιόντα έχουν …………….. φορτίο 

στ) Ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των …………….. 

 

 

Ερώτηση 3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 

Χημικό 

στοιχείο 

Ατομικός 

αριθμός  

Μαζικός 

αριθμός  

Αριθμός 

πρωτονίων 

Αριθμός 

νετρονίων 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

Νάτριο 11 23    

Χλώριο  35   17 

Άζωτο  14  7  

Μαγνήσιο 12   12  

 

 

Ερώτηση 4. Το άτομο του σιδήρου (Fe) έχει Ζ= 26, Α=56.  

α) Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια έχει το άτομο το σιδήρου; 

β) Τι φορτίο θα αποκτήσει το άτομο του σιδήρου αν αποσπαστούν 3 ηλεκτρόνια; 

 

  



 

 

2.9 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1.  

Απάντηση. 

Σωστές: γ, δ, ε 

Λάθος: 

α) Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια. 

β) Ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. 

στ) Τα ιόντα που έχουν θετικό φορτίο ονομάζονται κατιόντα. 

 

 

Ερώτηση 2.  

Απάντηση. 

α) Το άτομο είναι ένα σύστημα που αποτελείται από υποατομικά σωματίδια. 

β) Ο πυρήνας αποτελείται από τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. 

γ) Τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα. 

δ) Τα ιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. 

ε) Τα κατιόντα έχουν θετικό φορτίο ενώ τα ανιόντα έχουν αρνητικό φορτίο. 

στ) Ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. 

 

 

Ερώτηση 3.  

Απάντηση. 

Ισχύει ότι Α=Ζ+Ν, όπου  

Α= μαζικός αριθμός,  

Ζ= ατομικός αριθμός   

Ν= αριθμός νετρονίων 

Επίσης ισχύει ότι ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων 

Χρησιμοποιώντας την ισότητα συμπληρώνουμε τον πίνακα. 

Χημικό 

στοιχείο 

Ατομικός 

αριθμός 

Μαζικός 

αριθμός 

Αριθμός 

πρωτονίων 

Αριθμός 

νετρονίων 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

Νάτριο 11 23 11 12 11 

Χλώριο 17 35 17 18 17 



 

 

Άζωτο 7 14 7 7 7 

Μαγνήσιο 12 24 12 12 12 

 

 

Ερώτηση 4.  

Απάντηση.  

α) Α= Ζ + Ν άρα 

56= 26 + Ν          Ν= 56-26 = 30 

Άρα τα νετρόνια είναι 30, τα πρωτόνια είναι 26 και τα ηλεκτρόνια είναι 26. 

 

β) Ο αριθμός των ηλεκτρονίων θα είναι 23. Άρα 26 + (-23)= +3. 

Επομένως θα αποκτήσει φορτίο +3. 

 

  



 

 

2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων 

 

Ερώτηση 1. Να γράψετε τα σύμβολα των παρακάτω χημικών στοιχείων. 

α) υδρογόνο     στ) κάλιο 

β) οξυγόνο     ζ) χλώριο 

γ) άνθρακας     η) θείο 

δ) άζωτο     θ) ασβέστιο 

ε) νάτριο     ι) αλουμίνιο 

 

 

Ερώτηση 2. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι παρακάτω συμβολισμοί. 

 

 

 

Ερώτηση 3. Το μεθάνιο έχει μοριακό τύπο CH4. Να πείτε από ποια στοιχεία 

αποτελείται το μόριο του μεθανίου και τον αριθμό των ατόμων του κάθε στοιχείου. 

  



 

 

2.10 Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Απάντηση. 

α) Η     στ) K 

β) O     ζ) Cl 

γ) C     η) S 

δ) N     θ) Ca 

ε) Na     ι) Al 

 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση. 

  Το άτομο του χλωρίου έχει Α=35 και Ζ=17. 

Α=Ζ + Ν άρα Ν= Α-Ζ άρα Ν=35-17=18. Δηλαδή έχει 18 νετρόνια, 17 

πρωτόνια και 17 ηλεκτρόνια. 

 

 Το άτομο του βρωμίου έχει Α=79 και Ζ=35. 

Α=Ζ + Ν άρα Ν= Α-Ζ άρα Ν=79-35=44. Δηλαδή έχει 44 νετρόνια, 35 

πρωτόνια και 35 ηλεκτρόνια. 

 

Το άτομο του νατρίου έχει Α=23 και Ζ=11. 

Α=Ζ + Ν άρα Ν= Α-Ζ άρα Ν=23-11=12. Δηλαδή έχει 12 νετρόνια, 11 

πρωτόνια και 11 ηλεκτρόνια. 

 

 

Ερώτηση 3. Το μεθάνιο έχει μοριακό τύπο CH4. Να πείτε από ποια στοιχεία 

αποτελείται το μόριο του μεθανίου και τον αριθμό των ατόμων του κάθε στοιχείου. 

Απάντηση.  

Το CH4 αποτελείται από άνθρακα (C) και υδρογόνο (Η) και συγκεκριμένα από 1 άτομο 

C και 4 άτομα Η. 

 

 


