
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

 Σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται ερωτήσεις και ασκήσεις που αναφέρο-

νται σ’ όλη τη διδακτέα ύλη της Χημείας της Β΄ Γυμνασίου. Οι τέσσερις Γενι-

κές Ενότητες είναι γραμμένες με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο νέο  ανα-

λυτικό πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Β΄ τάξης Γυμνασίου και είναι χωρι-

σμένες σε μικρότερα κεφάλαια. 

 Κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε: 

α) Βασικές έννοιες της θεωρίας και πρακτικούς κανόνες για την απάντηση 

των ερωτήσεων και των ασκήσεων. 

β) ΟΜΑΔΑ Α΄ με παραδείγματα ερωτήσεων και ασκήσεων. 

γ) ΟΜΑΔΑ Β΄  με απαντήσεις στις ερωτήσεις και ασκήσεις από το βιβλίο του 

μαθητή. 

δ) ΟΜΑΔΑ Γ΄  με απαντήσεις στις ερωτήσεις και ασκήσεις από το τετράδιο 

εργασιών. 

ε) ΟΜΑΔΑ Δ΄ με απαντήσεις στις ασκήσεις από τον εργαστηριακό οδηγό. 

 Θεώρησα σκόπιμο να δώσω μεγαλύτερη έκταση στη Γενική Ενότητα 2 και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.3 και 2.11 που αναφέρονται αντίστοιχα στις 

περιεκτικότητες των διαλυμάτων και στις χημικές εξισώσεις. Αυτά είναι απα-

ραίτητα για την κατανόηση του μαθήματος Χημείας της Γ΄ τάξης Γυμνασίου 

και όλων των τάξεων του Λυκείου. 

 Με χαρά θα δεχθώ υποδείξεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση αυτής της 

έκδοσης. 

 

Θεσσαλονίκη, Aύγουστος 2017 

Δημήτρης Κ. Δερπάνης 
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