
 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 11/12/2021 
 
Θέμα A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1– Α4 
και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Α1.   To δηλητήριο της τσουκνίδας είναι όξινο. Ποιο από τα παρακάτω υγρά είναι 

κατάλληλο για την εξουδετέρωση του; 
1. ξίδι. 

2. διάλυμα αμμωνίας. 

3. διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. 
4. καθαρό νερό. 

Μονάδες 5 

 
Α2.  Κατά την διάλυσή τους στο νερό οι βάσεις δίνουν: 

1. Ο2-. 

2. ΟΗ-. 

3. Η+. 

4. ΝΟ3-. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Διάλυμα οξέος με pH=2 είναι πιο όξινο από διάλυμα οξέος με: 

1. pH=4. 

2. pH=1. 

3. pH=0. 

4. pH=2. 

Μονάδες 5 
 

Α4.  Αναμιγνύουμε ένα διάλυμα αμμωνίας που έχει pH=12 με διάλυμα υδροχλωρίου που 

έχει pH=2. Το pH του διαλύματος που θα προκύψει δεν μπορεί να είναι: 

1. 12. 

2. 3. 

3. 6. 

4. 7. 

Μονάδες 5 

 



Θέμα B 
Β1.  Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. 
 Τα οξέα και οι βάσεις δίνουν διαφορετικό ………………. στη βρομοθυμόλη. Με τα 

οξέα γίνεται ………………. ενώ με τις βάσεις ……………… . Η βρομοθυμόλη λοιπόν 

δείχνει την ύπαρξη …………………. ή …………………. σε ένα διάλυμα και γι’ αυτό 

λέγεται ………………….. . 
Μονάδες 6 

 
Β2.  Να χαρακτηρίσετε με Σ τις  ιδιότητες  που είναι σωστές  και  Λ τις  ιδιότητες    που 

είναι λανθασμένες. 
Το χλωριούχο νάτριο έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

1. Στερεό. 

2. Κίτρινο. 
3. Ελαφρύτερο του νερού. 

4. Δυσδιάλυτο. 
5. Αλμυρό. 
6. Γλυκό. 

Μονάδες 6 
 
Β3.  Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιες ουσίες ονομάζονται οξέα και ποιες βάσεις κατά Arrhenius; 
2. Γράψτε ένα προϊόν από την καθημερινή μας ζωή που περιέχει οξύ και ένα που 

περιέχει βάση. 

3. Πως μετράμε το pH ενός διαλύματος; 
4. Τι ονομάζεται αντίδραση εξουδετέρωσης; 

Μονάδες 10 
 
Β4.  Μπορούμε να φυλάξουμε οξέα σε μεταλλικά δοχεία; Δικαιολογήστε την απάντησή 

σας. 
Μονάδες 8 

 

 

Θέμα Γ 

Γ1.  Να γράψετε την αντίδραση παραγωγής ιόντων κατά τη διάλυση σε νερό. 
1. του θειικού οξέος. 

2. του υδροξειδίου του καλίου. 

Μονάδες 11  
 

Γ2.  Να χαρακτηρίσετε τους τύπους ως οξέα ή ως βάσεις και να τις ονομάσετε: 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

(ΟΞΥ ή ΒΑΣΗ) 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

NH3   

HΝO3   

ΝαOH   

Ba(OH)2   

Ca(OH)2   

HCl   



H2SO4   

Μονάδες 14 
 

 

Θέμα Δ 

Δ1.  Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων εξουδετέρωσης: 
1. υδροξείδιο του βαρίου + υδροχλώριο → … 

2. υδροξείδιο του καλίου + νιτρικό οξύ → … 

Μονάδες 11 

 

Δ2.   Να συμπληρωθούν καθώς επίσης να φτιαχτούν οι συντελεστές σε όσες από τις 
παρακάτω αντιδράσεις το χρειάζονται: 

1. HCl + Zn → ZnCl2 + ............ 

2. HCl + Mg → MgCl2 + ................ 

3. SO2 + H2O → ……….. 

4. Η+ + ΟΗ- → ............................ 

5. CO2 + Cα(ΟΗ)2 → CαCO3 + …….. 

6. NαΟΗ + ΗCl → ................... + ................... 

7. NαCl + AgNO3 → ................ + .............. 

Μονάδες 14 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Εισηγητής Θεμάτων 

Κωνσταντίνος Κολοβός 


