
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ   Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  5_2_2023 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΘΕΜΑ 1 

1) α. Τι ονοµάζουµε µείγµα και ποιες οι ιδιότητές του;  

 

β. Πότε ένα µείγµα χαρακτηρίζεται ως οµογενές και πότε ως ετερογενές; 

              γ. Να χαρακτηρίσεις ως οµογενές (Ο) ή ετερογενές (Ε) καθένα από τα παρακάτω 

µείγµατα:         i.νερό µε λάδι ii.αίµα iii.κρασί 

 

2) Για να παρασκευάσουµε 100g ζαχαρόνερο µε περιεκτικότητα 5% w/w, διαλύουµε:  

α) 5g ζάχαρη σε 105g νερό  

β) 5g ζάχαρη σε 100g νερό 

 γ) 5g ζάχαρη σε 95g νερό.  

Ποιά πρόταση είναι σωστή; 

ΘΕΜΑ 2 

1) Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:  

α) Τι εκφράζει η περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς βάρος και πως 

συµβολίζεται; 

 β) Τι εκφράζει η περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς όγκο και πως 

συµβολίζεται; 

 

2) α) Να συµπληρώσετε τα κενά στην επόµενη πρόταση:  

Για να παρασκευάσουµε 200 gr υδατικού διαλύµατος ζάχαρης 4% w/w , πρέπει να 

διαλύσουµε ............. ζάχαρη σε ............... gr νερό .  

Να αιτιολογήσετε την απαντησή σας .  

β) Αλατόνερο έχει περιεκτικότητα 5 % w/v .Αυτό σηµαίνει ότι: 

 i. το διάλυµα έχει όγκο 100 ml 

 ii. το διάλυµα περιέχει 5 gr αλάτι 

 iii. περιέχονται 5 gr αλατιού ανά 100 ml διαλύµατος 

 iv. σε 100 ml νερού µπορούν να διαλυθούν το πολύ 5 gr αλατιού. 

 

 
 



ΘΕΜΑ 3 

 

1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις επόµενες ερωτήσεις:  

α) Σε 100 g νερού διαλύουµε 25 g ζάχαρης. Το διάλυµα που προκύπτει έχει 

περιεκτικότητα: 

 i) 25 % w/w , ii) 75 % w/w , iii) 20 % w/w , iv) 2,5 % w/w.  

 

Β) Υδατικό διάλυµα γλυκόζης έχει περιεκτικότητα 4 % w/v. Αυτό σηµαίνει ότι σε : 

 i) 100 g διαλύµατος περιέχονται 4 mL γλυκόζης.  

ii) 100 mL διαλύµατος περιέχονται 4 mL γλυκόζης. 

 iii) 1 L διαλύµατος περιέχονται 40 g γλυκόζης. 

 iv) 100 L διαλύµατος περιέχονται 4 g γλυκόζης. 

 

2) Σε 150 gr υδατικού διαλύµατος σόδας περιεκτικότητας 12% w/w προσθέτουµε 250 gr 

νερού. Πόση η περιεκτικότητα % w/w του νέου διαλύµατος που θα προκύψει; 

 

ΘΕΜΑ 4  

1) Ένα διάλυµα υδροχλωρίου είναι περιεκτικότητας 10 % w/w .Να βρείτε τα gr του 

καθαρού υδροχλωρίου που περιέχονται σε 500 gr του διαλύµατος αυτού. 

 

2) ∆ιαθέτουµε 280g διαλύµατος ζάχαρης, περιεκτικότητας 10% w/w.  

α. Πόσα g ζάχαρης περιέχονται στο παραπάνω διάλυµα;  

β. Πόσα g νερού χρειάστηκαν για την παρασκευή του παραπάνω διαλύµατος;  

γ. Αν η πυκνότητα του διαλύµατος είναι 1,4 g/ml να βρεθεί η w/v % περιεκτικότητα 

του. 

 

3) ∆ιαθέτουµε 300 g αλατόνερο περιεκτικότητας 4 % w/w.  

Α) πόσα g άλατος περιέχονται στο διάλυµα των 300 g αλατόνερου;  

Β) πόσα g διαλύτη περιέχονται στο διάλυµα των 300 g αλατόνερου;  

Γ) αν το διάλυµα των 300 g αλατόνερου έχει όγκο 150 mL, να υπολογίσετε την 

πυκνότητά του. 


