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ΘΕΜΑ 1ο 

1.1. Να επιλέξετε στα παρακάτω ερωτήματα και προτάσεις τη σωστή απάντηση 

1. Σε κορεσμένο υδατικό διάλυμα αλατιού σταθερής πίεσης αυξάνουμε την
θερμοκρασία.

α. Το διάλυμα θα καταστεί κορεσμένο και θα μεταβληθεί η περιεκτικότητά 
του

β. Το διάλυμα θα καταστεί ακόρεστο και θα μεταβληθεί η περιεκτικότητά του
γ. Το διάλυμα θα καταστεί κορεσμένο και δεν θα μεταβληθεί η

περιεκτικότητά του 
δ. Το διάλυμα θα καταστεί ακόρεστο και δεν θα μεταβληθεί η περιεκτικότητά 

του 

(μονάδες 5)

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν το πλήθος των ηλεκτρονίων
της στοιβάδας σθένους ενός ατόμου είναι σωστή;

α. Έχει από 8 έως 18 ηλεκτρόνια εκτός αν είναι η Κ που έχει μέχρι 2 
β. Δίνεται από τον τύπο 2n2.  
γ. Έχει πάντα 8 ηλεκτρόνια.  
δ. Δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια. 

(μονάδες 5) 

3. Tο χηµικό στοιχείο 37Rb ανήκει:
α. στα αλογόνα
β. στις αλκαλικές γαίες
γ. στα αλκάλια
δ. στα ευγενή αέρια

(μονάδες 5) 

4. Αν  αραιώσουµε  ένα  υδατικό  διάλυµα  άλατος συγκέντρωσης 0,1Μ, τότε η
συγκέντρωση του τελικού διαλύµατος που θα προκύψει είναι:

α. 0,01 Μ 
β. 0,1 Μ 
γ. 0,2 Μ 
δ. 0,4 Μ 

(μονάδες 5) 
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1.2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. 

 

α. Τα άτομα Νa (Ζ=11, Α=23) και Ne(Z=10, A=21) έχουν τον ίδιο αριθμό 
νετρονίων στον πυρήνα.  

β.   Τα στοιχεία της 15ης ομάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τα ηλεκτρόνιά 
τους κατανεμημένα σε 5 στοιβάδες. 

γ. Ηλεκτροθετικά λέγονται τα στοιχεία, που έχουν την τάση να προσλαμβάνουν 
ηλεκτρόνια.  

δ. Διάλυμα HCl συγκέντρωσης 0,5M χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το κάθε μέρος 
θα έχει συγκέντρωση επίσης 0,5Μ.  

ε. Τα μείγματα ονομάζονται και διαλύματα. 
 

(μονάδες 5) 

 

  



ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Να υπολογιστεί ο όγκος διαλύματος οξέος ΗCl 15% w/w περιεκτικότητας και 
πυκνότητας 1,25g/mL που πρέπει να αναμειχθεί με 250mL διαλύματος ίδιου οξέος 8% w/v 
ώστε να προκύψει διάλυμα 12% w/v; 

 

 
(μονάδες 8) 

3.2. Δίνεται ο παρακάτω περιοδικός πίνακας με κάποια στοιχεία πάνω σε αυτόν. Απαντήστε 
σύμφωνα με αυτόν στις παρακάτω ερωτήσεις. 

 
α. Ποια απο τα παραπάνω στοιχεία είναι Αλογόνα; 
β. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι Αλκαλικές Γαίες; 
γ. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι αδρανή; 
δ. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία αποκτούν πάντα φορτίο +1 στις ενώσεις τους; 
ε. Το στοιχείο Λ τι είδους δεσμούς μπορεί να σχηματίσει; 

 
(μονάδες 5) 

 

3.3. Να υπολογίσετε τους αριθµούς οξείδωσης των στοιχείων που ζητείται σε κάθε μία από 
τις παρακάτω περιπτώσεις. 

α. του άνθρακα C στο Η2CO3 
β. του αζώτου Ν στην ΝΗ3 
γ. του θείου S στο SO3

2- 
δ. του φωσφόρου Ρ στο Η3ΡΟ3 
ε. του χλωρίου Cl στο ClO3

- 
στ. του χρωµίου Cr στo CrO4

2- 
(μονάδες 12) 




