
 

 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

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

λανθασμένες (Λ); 

α) Όλα τα μέταλλα έχουν αργυρόλευκο χρώμα. 

β) Τα μέταλλα είναι στερεά, με εξαίρεση τον υδράργυρο.  

γ) Τα μέταλλα είναι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. 

δ) Τα μέταλλα τα συναντούμε στο στερεό φλοιό της Γης, συνήθως με τη μορφή 

ενώσεων με οξυγόνο ή θείο.   

ε) Ο χαλκός έχει κοκκινωπό χρώμα. 

στ) Όλα τα μέταλλα έχουν υψηλά σημεία τήξης και βρασμού. 

 

 

Ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Ο ………………. και ο ……………….. βρίσκονται σε ελεύθερη κατάσταση ως 

αυτοφυή.  

β) Ο χάλυβας, γνωστός και ως ………………………, είναι ένα κράμα 

……………………… και άνθρακα. 

γ) Τα μέταλλα είναι καλοί …………………. της θερμότητας και του ……………….. 

δ) Η προσθήκη χρωμίου στο χάλυβα τον καθιστά…………………..  

ε) Τα μέταλλα είναι …………….. δηλαδή μπορούν να δώσουν ελάσματα. 

στ) Τα …………….. είναι υλικά που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέταλλο και 

εμφανίζουν τις ιδιότητες των ……………….. 

 

 

Ερώτηση 3. Να κάνετε την αντιστοίχιση. 

1) χάλυβας                                                      α. Hg-Ag-Sn-Zn 

 

2) ορείχαλκος     β. Cu-Sn 

 

3) αμάγαλμα     γ. Fe-C  

 



 

 

4) μπρούντζος     δ. Cu-Zn 

 

 

Ερώτηση 4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Ποιο από τα παρακάτω μέταλλα δεν έχει αργυρόλευκο χρώμα; 

i) Na   ii) Cu   iii) Mg 

 

β) Ποιο από τα παρακάτω μέταλλα βρίσκεται ως αυτοφυές στη φύση; 

i) Ag   ii) Li   iii) Cu 

 

γ) Ποιο από τα παρακάτω μέταλλα είναι υγρό 

i) Ca   ii) C   iii) Hg 

 

δ) Ποιο από τα παρακάτω μέταλλα έχει μικρή πυκνότητα 

i) Νa   ii) Rb   iii) Zn 

 

ε) Ποιο από τα παρακάτω μέταλλα έχει κίτρινη απόχρωση; 

i) Ag   ii) Au   iii) Ca 

 

στ) Ποιο από τα παρακάτω κράματα περιέχει άνθρακα 

i) χάλυβας   ii) μπρούντζος   iii) ορείχαλκος 

 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Σωστές: β, δ και ε 

Λάθος: α) Όχι όλα τα μέταλλα καθώς εξαιρούνται ο χαλκός που έχει κόκκινη 

απόχρωση και ο χρυσός που είναι κιτρινωπός. 

γ) Τα μέταλλα είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. 

στ) Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως ο υδράργυρος που έχει σχετικά χαμηλά σημεία τήξης 

και βρασμού. 

 

 

2. α) Ο χρυσός και ο άργυρος βρίσκονται σε ελεύθερη κατάσταση ως αυτοφυή.  

β) Ο χάλυβας, γνωστός και ως ατσάλι, είναι ένα κράμα σιδήρου και άνθρακα. 

γ) Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. 

δ) Η προσθήκη χρωμίου στο χάλυβα τον καθιστά ανοξείδωτο.  

ε) Τα μέταλλα είναι ελατά δηλαδή μπορούν να δώσουν ελάσματα. 

στ) Τα κράματα είναι υλικά που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέταλλο και 

εμφανίζουν τις ιδιότητες των μετάλλων 

 

 

3. 1-γ, 2-δ, 3-α, 4-β 

 

 

4. α-ii, β-i, γ-iii, δ-i, ε-ii, στ-i 

 

 

 

 

 

 


