
ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Η διαλυτότητα του μαγειρικού αλατιού, σε  θοC, είναι 30g/100g νερού. Για να
παρασκευάσουμε κορεσμένο διάλυμα ΝaCl σε  θοC θα πρέπει να αναμείξουμε:

α. 30g ΝaCl με 70g νερού 
β. 3g ΝaCl με 100g νερού 
γ. 6g ΝaCl με 20g νερού  
δ. 3g ΝaCl με 17g νερού 

 (μονάδες 5) 

2. Ομοιοπολικές ενώσεις είναι:
α. Τα άλατα. 
β. Τα οξείδια των μετάλλων. 
γ. Τα οξυγονούχα οξέα
δ. Τα υδροξείδια των μετάλλων

(μονάδες 5) 

3. Υδατικό διάλυµα γλυκόζης έχει συγκέντρωση 2Μ. Το διάλυμα αραιώνεται με
τετραπλάσιο όγκο νερού. Η συγκέντρωση του αραιωµένου διαλύµατος που 
προκύπτει θα είναι:

α. 1,4Μ 
β. 1Μ 
γ. 0,4Μ
δ. 0,5Μ 

(μονάδες 5) 

4. Κατά την προσθήκη στερεού Κ2CO3 σε διάλυμα H2SO4 πραγματοποιείται
χημική αντίδραση, διότι:

α. ελευθερώνεται αέριο  
β. τα οξέα αντιδρούν με τα άλατα 
γ. πραγματοποιείται αντίδραση διπλής αντικατάστασης 
δ. πάντα πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις 

(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 του ίδιου στοιχείου έχουν πάντα τον ίδιο ατομικό αριθμό. 

β. Όλα τα στοιχεία της ίδιας περιόδου του περιοδικού πίνακα των στοιχείων 
παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες.  

γ. Ο ιοντικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ μετάλλων και αμετάλλων.  
δ. Αν ένα άτοµο Χ έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, η οποία είναι 

η L, τότε ο ατοµικός του αριθµός είναι 4. 
ε. 2mol ενός αερίου καταλαμβάνουν όγκο 44,8L. 

 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Ορισμένη ποσότητα αερίου υδρόθειου (H2S) έχει μάζα 85g. Να υπολογίσετε: 

α. Τα mol της ποσότητας  αυτής. 
(μονάδες 4) 

 
β. Τον όγκο που καταλαμβάνει σε STP συνθήκες η παραπάνω ποσότητα αερίου. 

(μονάδες 4) 
 

γ. Τον συνολικό αριθμό ατόμων που περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα αερίου. 
(μονάδες 5) 

 
δ. Πόσα g αμμωνίας (ΝΗ3) θα περιείχαν την ίδια ποσότητα ατόμων υδρογόνου με 

6mol υδρόθειου; 
(μονάδες 6) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες ArH=1, ArN=14, ArS=32   

 
 

3.2. ∆ίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: 

 
α. 15X και 7Ψ 
β. 7Ψ και 16Ζ  

 
Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόµοιες (ανάλογες) χηµικές ιδιότητες; Να 
αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 
 

(μονάδες 6) 
 
 




