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ΦΕΙΓΖΑ Β΄ΓΥΙΚΑΣΖΜΥ   

 

    Ιηα μηθνή επακαιερμύια   

      γηα κα μεκ οπάνλεη μαζεηήξ πμο  

            ζα πεη βανέζεθααα……. 

 

1. Γηα ηα παναθάης ζώμαηα ηεξ ζηήιεξ Ζ κα ακηηζημηπίζεηξ  ηηξ ηδηόηεηέξ ημοξ 

πμο βνίζθμκηαη ζηε ζηήιε ΖΖ(25oC) 

ΣΤΕΘΕ Ζ ΣΤΕΘΕ ΖΖ 

α. οδνμγόκμ 

β. ηονί 

γ. μπνμύηδμξ 

δ. γάια 

ε. πομόξ πμνημθάιη 

ζη. ήιημ (αένημ) 

1. Σηαζενόξ όγθμξ θαη 

μεηαβιεηό ζπήμα 

2. Ιεηαβιεηό ζπήμα θαη όγθμξ 

3. Σηαζενόξ όγθμξ θαη ζπήμα 

 

2. Μκόμαζε ηηξ μεηαηνμπέξ Α, Β,Γ,Δ,Γ,Δ ζημ ζπήμα πμο αθμιμοζεί: 

    Α 

Σηενεό Β  ογνό  Γ  αένημ   

 Δ Γ 

Δ 

3. Δίκεηαη μ παναθάης πίκαθαξ: 

ΜΥΣΖΑ ΣΕΙΓΖΜ ΤΕΛΕΣ oC ΣΕΙΓΖΜ ΔΓΣΕΣ oC 

Άδςημ -210 -196 

μλογόκμ -218 -183 

αηζακόιε -117 78 

ζείμ 113 445 

Φιςνημύπμ κάηνημ 801 1413 

Α. πμηα από ηα παναπάκς ζώμαηα είκαη ζηενεά, πμηα είκαη ογνά θαη πμηα είκαη αένηα 

ζημοξ 25 oC θαη πίεζε 1 atm; 

Β. πμημ ζηενεό ηήθεηαη (ιηώκεη) πημ εύθμια; 
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Γ. πμημ αένημ ογνμπμηείηαη πημ δύζθμια; 

4.  Απόζπαζμα από μηα μηθνή ηζημνία 

Σομπιήνςζε ηα θεκά πμο ιείπμοκ. 

Θόγς ημο θμνμκμσμύ, ε μαμά μμο ζοκέπεηα ζθμογγανίδεη γηαηί ηεξ είπακ όηη μ ηόξ 

θμβάηαη ημ κενό θαη ακαπηύζζεηαη θαιύηενα ζε ζηεγκό πενηβάιιμκ. Ηη εκώ 

εημημάδμμαη κα μπς ζημ ζαιόκη, ε μαμά μμο δεκ με αθήκεη μέπνη ημ κενό ζημ πάηςμα 

κα …………………… ‘Γηζη θη εγώ βγήθα ζηε βενάκηα ε μπμία όμςξ ήηακ θη αοηή 

ζθμογγανηζμέκε. Τόηε ήηακ πμο έπεζα θανδύξ πιαηύξ θάης. Τμ θνύμ ήηακ 

ηζμοπηενό θαη ημ κενό ζηε βενάκηα είπε γίκεη ……………………… Ε θαζεγήηνηα ζημ 

ζπμιείμ, μαξ είπε πεη όηη ημ θαηκόμεκμ αοηό μκμμάδεηαη …………………………. Σθέθηεθα 

ιμηπόκ όηη ε ζενμμθναζία πνέπεη κα είκαη μηθνόηενε από …………………. Ιπήθα μέζα 

γηαηί θνύςκα θαη θαηεοζύκζεθα ζηεκ θμοδίκα γηα κα θηηάλς έκα δεζηό παμμμήιη. 

Γλάιιμο ιόγς θμνμκμσμύ μαξ ζύζηεζακ κα πίκμομε πμιιά ογνά. Τμ παμμμήιη δε, 

είκαη θαη ακηηζεπηηθό. Έβαια ημ μπνίθη με ημ κενό ζημ μάηη ηεξ θμοδίκαξ θαη 

πενίμεκα κα ……………….. Τόηε ένηλα μέζα ηζάη θαη ζθέπαζα ημ μπνίθη με έκα πηαηάθη. 

Έβγαια ημ πηαηάθη όηακ ημ ηζάη είπε θνοώζεη, ημ πηαηάθη είπε ζηαγόκεξ κενμύ από 

θάης γηαηί μη οδναημμί ζημ θνύμ πηαηάθη είπακ ……………………………   

5. α.Τη ζα ζομβεί ακ αθήζεηξ έκα ακμηπηό πμηήνη με κενό ζηε βενάκηα ημο 

ζπηηημύ ζμο;                 

β.πςξ μκμμάδεηαη ημ θαηκόμεκμ αοηό;          

γ. πμηα είκαη ε δηαθμνά ζημ θαηκόμεκμ αοηό μεηαλύ πεημώκα θαη θαιμθαηνημύ. 

6. Ακάθενε έκα οιηθό πμο κα ηαηνηάδεη ζε θαζεμία από ηηξ παναθάης ηδηόηεηεξ. 

α. ζθιενό β. μαιαθό γ. άζναοζημ      δ. εύζναοζημ      ε. εύθαμπημ 

7. Σεμείςζε δίπια από θάζε οιηθό (Η) ακ είκαη θαζανή μοζία ή (Ι) εάκ είκαη 

μείγμα.                  

α. δάπανε   β. κενό ηεξ ιίμκεξ  γ. μηκόπκεομα    

δ. αέναξ   ε. πομόξ πμνημθάιη  ζη. αιμομίκημ     

δ. μπίνα   ε.  κενό 

8. Γλήγεζε ηη ζεμαίκμοκ μη εθθνάζεηξ;       

 Α. οδαηηθό δηάιομα γιοθόδεξ 10% w/w     

 β. οδαηηθό δηάιομα αιαηημύ 3%w/v     
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 γ. αιθμμιμύπμ δηάιομα 75%v/v      

 δ. μ αέναξ πενηέπεη 20%v/v μλογόκμ θαη 80%v/v άδςημ 

9. Νςξ μπμνμύμε κα παναζθεοάζμομε έκα δηάιομα μηκμπκεύμαημξ 4%v/v; 

10. <<Γκεμενςμέκμξ θαηακαιςηήξ>>  ημ μηκόπκεομα πμο θοθιμθμνεί ζημ εμπόνημ 

(ακάνπαζημ ζηηξ μένεξ μαξ) ζε ηνεηξ θονίςξ μμνθέξ πμο παναθηενίδμκηαη 

ςξ:  

 <<θαζανό μηκόπκεομα>> 95μ           μπμοθάιη ηςκ 200ml 

 <<θανμαθεοηηθό μηκόπκεομα>> 70μ μπμοθάιη ηςκ 300ml 

 << θςηηζηηθό μηκόπκεομα>> 95μ  μπμοθάιη ηςκ 430ml 

Νμηα ε πμζόηεηα ηεξ θαζανήξ αηζακόιεξ πμο πενηέπεηαη ζε θάζε ζοζθεοαζία; 

11. Ακάθενε δύμ μμμγεκή μείγμαηα θαη δύμ εηενμγεκή θαη έκακ ηνόπμ 

δηαπςνηζμμύ γηα ημ θαζέκα. 

12. Γπίιελε ηνόπμ ή ηνόπμοξ δηαπςνηζμμύ γηα ηα παναθάης μείγμαηα:     

α. ιάδη-κενό            

β. αιάηη – κενό            

γ. νηκίζμαηα ζηδήνμο με πώμα          

δ.  κενό – πώμα 

13. Νμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ.    

α. ζημηπεία είκαη μόκμ ηα μέηαιια         

β. θαζανέξ μοζίεξ είκαη ηα πεμηθά ζημηπεία θαη μη πεμηθέξ εκώζεηξ.     

γ. ημ ζεμείμ δέζεξ εκόξ μείγμαημξ ελανηάηαη από ηε ζύζηαζή ημο.     

δ. θαηά ηε δηάνθεηα ημο βναζμμύ μηαξ πεμηθήξ έκςζεξ ε ζενμμθναζία 

αολάκεηαη.             

ε. ηα ζοζηαηηθά μηαξ πεμηθήξ έκςζεξ μπμνμύκ κα δηαπςνηζημύκ μεηαλύ ημοξ 

με πνςμαημγναθία. 

14. Γηα ηε ζύκζεζε ηεξ αμμςκίαξ ζηε βημμεπακία πνεζημμπμημύκηαη άδςημ θαη 

οδνμγόκμ. Νμηα είκαη ηα ακηηδνώκηα θαη πμηα ηα πνμσόκηα ζηεκ ακηίδναζε 

αοηή; 

Εύτομαι μα είμαστε όλοι καλά και μα γσρίσοσμε γρήγορα στο στολείο μας. 


