
 

 

ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

(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) Ο άνθρακας είναι το πρώτο στοιχείο της 15ης ομάδας.  

β) Οι γαιάνθρακες είναι άμορφοι άνθρακες. 

γ) Ο ξυλάνθρακας χρησιμοποιείται και στην επεξεργασία του πόσιμου νερού. 

δ) Ο άνθρακας είναι μέταλλο. 

ε) Ο λιθάνθρακας έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καθαρό άνθρακα από το λιγνίτη. 

στ) Ο γραφίτης και ο άνθρακας είναι κρυσταλλικές μορφές του άνθρακα. 

 

 

Ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Ο άνθρακας βρίσκεται στη φύση με τη μορφή ενώσεων, κυρίως ……………… 

……………… και ………………… ………………….  

β) Ανάλογα με τη γεωλογική περίοδο, οι γαιάνθρακες χωρίζονται σε …………………, 

………………….., ………………….. και ………………… 

γ) Ο ξυλάνθρακας είναι τεχνητός άνθρακας και χρησιμοποιείται ως ………………… 

δ) Ο ζωικός άνθρακας και ο …………….. άνθρακας έχουν μεγάλη …………………. 

Ικανότητα. 

ε) Ο γραφίτης χρησιμοποιείται για την κατασκευή ……………… και ………………, 

καθώς και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 

στ) Το κοκ είναι …………….. άνθρακας και χρησιμοποιείται στη ………………. 

 

 

Ερώτηση 3. Να κάνετε την αντιστοίχιση. 

1) γραφίτης                                         α. χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ζάχαρης 

  

2) ξυλάνθρακας   β. χρησιμοποιείται στην παρασκευή μελάνης 

 

3) ζωικός άνθρακας   γ. χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία 

 



 

 

4) κοκ     δ. κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων 

 

5) ενεργός άνθρακας   ε. χρησιμοποιείται ως καύσιμο 

 

6) αιθάλη    στ. μεγάλη προσροφητική ικανότητα 

 

 

Ερώτηση 4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Ποια από τα παρακάτω έχει προσροφητική ικανότητα; 

i) γραφίτης   ii) ενεργός άνθρακας   iii) ξυλάνθρακας 

 

β) Ποιο από τα παρακάτω έχει μεγαλύτερη % w/w περιεκτικότητα σε άνθρακα; 

i) τύρφη   ii) ανθρακίτης   iii) λιγνίτης 

 

γ) Ποιο από τα παρακάτω χρησιμοποιείται στην παρασκευή μελάνης χρωμάτων 

i) ενεργός άνθρακας   ii) κοκ   iii) αιθάλη 

 

δ) Ποιο από τα παρακάτω είναι γαιάνθρακας 

i) ανθρακίτης   ii) ζωικός άνθρακας   iii) γραφίτης 

 

ε) Σε ποιο από τα παρακάτω τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν κανονικά εξάγωνα; 

i) διαμάντι   ii) γραφίτης   iii) ανθρακίτης 

 

στ) Ποιο από τα παρακάτω είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού 

i) διαμάντι   ii) γραφίτης  iii) κανένα από τα δύο 

 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Σωστές: β, ε και στ 

Λάθος: α) Ο άνθρακας είναι το πρώτο στοιχείο της 14ης ομάδας  

γ) Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του πόσιμου νερού. 

δ) Ο άνθρακας είναι αμέταλλο. 

 

 

2. α) Ο άνθρακας βρίσκεται στη φύση με τη μορφή ενώσεων, κυρίως ανθρακικών 

αλάτων και οξειδίων του άνθρακα. 

β) Ανάλογα με τη γεωλογική περίοδο, οι γαιάνθρακες χωρίζονται σε ανθρακίτη, 

λιθάνθρακα, λιγνίτη και τύρφη. 

γ) Ο ξυλάνθρακας είναι τεχνητός άνθρακας και χρησιμοποιείται ως καύσιμο. 

δ) Ο ζωικός άνθρακας και ο ενεργός άνθρακας έχουν μεγάλη προσροφητική ικανότητα. 

ε) Ο γραφίτης χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτροδίων και μολυβιών, καθώς 

και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 

στ) Το κοκ είναι τεχνητός άνθρακας και χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία. 

 

 

3. 1-δ, 2-ε, 3-στ, 4-γ, 5-α, 6-β 

 

 

4. α-ii, β- ii, γ-iii, δ-i, ε-ii, στ-ii 

 

 

 

 


