
Ερωτήσεις επανάληψης 

1) Τι ονομάζουμε οξέα, τι βάσεις και τι άλατα. 

2) Τι ονομάζουμε όξινο και τι βασικό χαρακτήρα. 

3) Ιδιότητες οξέων. 

4) Ιδιότητες Βάσεων. 

5) Τι ονομάζουμε δείκτες ,ανέφερε κάποιους 

6) Να χωριστούν οι παρακάτω ενώσεις σε ιόντα 

HCl,   H2SO4,  HNO3,  CH3COOH ,  NaCl , NaOH ,  KOH,  Ca(OH)2 , Ba(OH)2 ,  BaSO4 

7) Τι ονομάζουμε PH και πόσο είναι αυτό του καθαρού νερού στους 25  0C. 

8) Τι παθαίνει ένα διάλυμα οξέος όταν το αραιώσουμε με νερό; 

9) Τι ονομάζουμε εξουδετέρωση; 

10) Ονόμασε τα άλατα : 

CaSO4 , KCl , AgCl , K2SO4 , BaCl2 , NaNO3 , Ca(NO3)2  

11) Τι είναι ο περιοδικός πίνακας και πως είναι χωρισμένος. 

12) Με ποιο τρόπο κατατάσσονται τα στοιχεία στο σύγχρονο Περιοδικό Πίνακα. 

13) Διατυπώστε τον νόμο της Περιοδικότητας. 

14) Πως ονομάζονται τα στοιχεία της 1ης , 2ης , 17ης , 18ης ομάδας. 

15) Ποια είναι η ανάγκη ταξινόμησης των στοιχείων και που οφείλονται οι παρόμοιες  

χημικές  ιδιότητες των στοιχείων. 

16) Ποια στοιχεία ονομάζουμε αλκάλια και να αναφέρεις τις Φυσικές και Χημικές τους 

ιδιότητες . 

17) Τι θα γίνει αν σε 2 διαφορετικά δοχεία με νερό βάλω   K,  Na ξεχωριστά. Να γραφεί η 

αντίδραση. 

18) Που βρίσκουμε τα μέταλλα στην φύση και που στον περιοδικό πίνακα 

19) Αναφέρετε όλες τις ιδιότητες των μετάλλων. 

20) Σε τι κατάσταση βρίσκουμε τα περισσότερα μέταλλα στους 25 0C και τι χρώμα έχουν τα 

περισσότερα; 

21) Τι ονομάζουμε αντιδράσεις απλής αντικατάστασης; 

22) Τι ονομάζουμε ηλεκτροχημική σειρά των μετάλλων; 

23) Πότε ένα μέταλλο μπορεί να αντικαταστήσει ένα άλλο σε ένα διάλυμα με μια 

αντίδραση απλής αντικατάστασης; 

24) Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις μπορούν να γίνουν: 

a) Fe  +  Cu+2      Fe+2  +   Cu 

b) Cu  +  2Ag+    Cu+2  +  2Ag 

c) Ag  +    H+          H    +   Ag+  

d) Cu  +   Zn+2       Zn   +  Cu+2 



25) Τι ονομάζουμε κράματα; Δώστε μερικά παραδείγματα από κράματα και που τα 

χρησιμοποιούμε. 

26) Που βρίσκεται ο άνθρακας στον περιοδικό πίνακα και που τον συναντάμε στην φύση; 

27) Ποιοι είναι οι φυσικοί άνθρακες και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται 

28) Ανέφερε κάποια χαρακτηριστικά του διαμαντιού και κάποια του γραφίτη. 

29) Πως δημιουργήθηκαν οι γαιάνθρακες και ποια είναι τα διαφορετικά είδη. 

30) Ποιοι είναι οι τεχνητοί άνθρακες; 

31) Που συναντάμε το CO2 και σε τι μορφή; Ανάφερε κάποιες χρήσεις του. 

32) Τι είναι ανθρακικά άλατα. Ανάφερε κάποια. 

33) Τι παθαίνουν κάποια ανθρακικά άλατα όταν θερμανθούν ή όταν αντιδράσουν με οξέα; 

34) Τι ονομάζουμε κονιάματα. Τι είναι τα αεροπαγή και τα υδατοπαγή κονιάματα; Δώστε 

παραδείγματα. 

35) Τι ονομάζουμε σκυρόδεμα (beton) και τι οπλισμένο σκυρόδεμα (beton arme) 

36) Που βρίσκεται το πυρίτιο στον περιοδικό πίνακα και που τον συναντάμε στην φύση; 

37) Από τι παρασκευάζεται το γυαλί και ανάφερε τις ιδιότητες του. 

38) Από τι υλικό φτιάχνονται τα κεραμικά. Να αναφέρεις μερικά. 

39) Τι είναι οι οπτικές ίνες και που χρησιμοποιούνται; 

40) Ανάφερε τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών σε σχέση με τους χάλκινους  αγωγούς. 

41) Τι είναι οι ημιαγωγοί και που χρησιμοποιούνται. 

42) Τι κοινό έχουν το γυαλί, η οπτική ίνα, τα κεραμικά και οι ημιαγωγοί. 

43) Που βρίσκονται τα αλογόνα στον περιοδικό πίνακα; 

44) Πόσα είναι, να ονομαστούν και να γραφεί ο χημικός τους τύπος. 

45) Τα αλογόνα είναι δραστικά αμέταλλα; Και πως τα συναντάμε στην φύση; 

46) Ποια η φυσική κατάσταση των σημαντικότερων Αλογόνων; 

47) Τι γίνεται όταν τα διαλύματα NaCl , KBr  και KI αντιδράσουν με το υδατικό διάλυμα 

AgNO3 ; Να γραφούν οι χημικές αντιδράσεις και να εξηγήσεις που οφείλονται οι 

μεταβολές αυτές. 

48) Ανέφερε κάποιες από τις χρήσεις των Αλογόνων και δώσε παραδείγματα. 

49) Για ποιο λόγο απαγορεύτηκε η χρήση των χλωροφθορανθράκων (CFCs);   


