ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 1ο
Να μεταφέρεις στην κόλλα σου τον παρακάτω πίνακα και να γράψεις την ονομασία καθεμιάς από τις
παρακάτω ενώσεις.
H2CO3
BaCl2
Ca(OH)2
C2H4
Νa2SO4
Θέμα 2ο
2Α. Να γράψεις το μοριακό τύπο των ενώσεων: υδροβρώμιο, υδροξείδιο του νατρίου, προπάνιο.
2Β. Ποια από τις παραπάνω ενώσεις είναι υδρογονάνθρακας; Να γράψεις το συντακτικό της τύπο.
2Γ. Ποια από τις παραπάνω ενώσεις είναι βάση; Να αναφέρεις ποιες ενώσεις λέγονται βάσεις κατά
Arrhenius.
Θέμα 3ο
(Σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις το pH των διαλυμάτων αναφέρεται στους 25οC).
3Α. Σε διάλυμα οξέος με pH=3 προσθέτουμε οξύ. Τι είδους μεταβολή θα παρατηρήσουμε στο pH του
νέου διαλύματος και γιατί;
3Β. Σε διάλυμα βάσης με pH=9 προσθέτουμε καθαρό νερό. Μπορεί το pH του νέου διαλύματος να γίνει
ίσο με 7 και γιατί;
3Γ. Σε διάλυμα οξέος με pH=5 προσθέτουμε βάση. Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε να είναι το pΗ
του νέου διαλύματος και γιατί;
α) 4
β) 5
γ) 6
Θέμα 4ο
4Α. Πού στηρίζεται η λειτουργία του πεχαμετρικού χαρτιού για τη μέτρηση του pH ενός διαλύματος;
4Β. Σε δύο ποτήρια έχουμε δυο άχρωμα υδατικά διαλύματα. Το ένα από τα δύο είναι διάλυμα οξέος με
pH=6 και το άλλο διάλυμα βάσης με pH=11. Για να βρεις ποιο ποτήρι περιέχει το οξύ και ποιο τη βάση,
ποια από τις ουσίες του παρακάτω πίνακα δε θα χρησιμοποιήσεις και γιατί;

Θέμα 5ο
Σε ένα ποτήρι με νερό διαλύουμε υδροχλώριο HCl και σε ένα άλλο υδροξείδιο του καλίου ΚΟΗ. Στη
συνέχεια αναμειγνύουμε κατάλληλες ποσότητες των δύο παραπάνω διαλυμάτων ώστε να γίνει πλήρης
εξουδετέρωση. Να γράψεις:
α) τη χημική εξίσωση που περιγράφει τη διάλυση του οξέος στο νερό,
β) τη χημική εξίσωση που περιγράφει τη διάλυση της βάσης στο νερό,
γ) τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης,
δ) τη χημική εξίσωση που περιγράφει το σχηματισμό του άλατος, το οποίο και να ονομάσεις.
Θέμα 6ο
Στον παρακάτω περιοδικό πίνακα είναι τοποθετημένα τα στοιχεία Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Ω.
Α
Γ
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Ε

Ζ
Θ

Ω

6Α. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες και είναι αμέταλλα;
6Β. Ποιο ή ποια από τα παραπάνω στοιχεία δε συμμετέχουν στο σχηματισμό χημικών ενώσεων;
6Γ. Πόσος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Δ;
6Δ. Πώς ονομάζεται η ομάδα στην οποία ανήκει ένα στοιχείο Λ που έχει 6 πρωτόνια περισσότερα από το
στοιχείο Γ;
Θέμα 7ο
Να τοποθετήσεις στη σωστή θέση του παρακάτω περιοδικού πίνακα τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ με βάση την
πληροφορία που σου δίνεται για καθένα από αυτά:

Χ

στοιχείο Α: βρίσκεται στην ομάδα των αλκαλικών γαιών και έχει το μικρότερο ατομικό αριθμό από όλες
τις αλκαλικές γαίες.
στοιχείο Β: βρίσκεται στην 5η περίοδο και έχει το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από όλα τα στοιχεία της.
στοιχείο Γ: βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το στοιχείο Χ και είναι ευγενές αέριο.
στοιχείο Δ: έχει 17 ηλεκτρόνια στο ουδέτερο άτομό του.

Θέμα 8ο
Δίνεται η ανθρακική αλυσίδα ενός υδρογονάνθρακα:

8Α. Να χαρακτηρίσεις τον υδρογονάνθρακα ως κορεσμένο ή ακόρεστο αιτιολογώντας την επιλογή σου.
8Β. Να γράψεις τον μοριακό του τύπο.
8Γ. Να γράψεις την αντίδραση της τέλειας καύσης του.

Θέμα 9ο
9Α. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κατανομή των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας για το
υδρογόνο και το χλώριο (το υδρογόνο, βέβαια, έχει μόνο αυτό το ένα ηλεκτρόνιο):

Για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο τα άτομα του υδρογόνου και του χλωρίου ενώνονται μεταξύ τους και
σχηματίζουν μόρια υδροχλωρίου;
9Β. Σε δοκιμαστικό σωλήνα με υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου ρίχνουμε ρινίσματα μαγνησίου, τα οποία
αντιδρούν με το οξύ και παράγεται ένα αέριο. Τι είναι αυτό που παρατηρούμε και διαπιστώνουμε την
παραγωγή του αερίου; Ποιο αέριο είναι αυτό που παράγεται;

Καλή επιτυχία

