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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια έχει το άτομο του 16S στην εξωτερική του στιβάδα;
α. 6 
β. 2 
γ. 1 
δ. 0 

 (μονάδες 5) 

2. Σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα των των προϊόντων:
α. είναι πάντα ίση με τη μάζα των αντιδρώντων
β. είναι μεγαλύτερη από τη μάζα των αντιδρώντων
γ. είναι μικρότερη από τη μάζα των αντιδρώντων
δ. εξαρτάται από την αντίδραση που μελετάμε

(μονάδες 5) 

3. Γιαέρια Α και Β ισχύει MrA=MrB και έχουν ίδια P και T. Tότε ισχύει:

α. mA = 2mB

β. mA = mB

γ. mB = 2mA

δ. κανένα από τα παραπάνω

(μονάδες 5) 

4. Διαθέτουμε 60ml διαλύματος ζάχαρης 10% w/v. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
που ανταποκρίνεται στην % w/v περιεκτικότητα του νέου (τελικού) διαλύματος αν το
διάλυμα αραιωθεί με νερό μέχρι ο όγκος του να διπλασιαστεί.

α. 5% w/v 
β. 10% w/v 
γ. 8% w/v 
δ. 4% w/v 

(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 τον ίδιο αριθμό πρωτονίων. 
β. To Na με δομή (2,8,1) έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το Αl με δομή 

(2,8,3). 
γ. Τα υδατικά διαλύματα των ιοντικών ενώσεων είναι ηλεκτρικά αγώγιμα. 
δ.  Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης πραγματοποιούνται πάντα σε 

αντίθεση με τις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης. 

ε. Όταν αναμίξουμε δύο υδατικά διαλύματα NaOH με συγκεντρώσεις c1 και c2, 
προκύπτει διάλυμα με συγκέντρωση c3 = c1 + c2.  
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 
3.1. Πόσα λίτρα νερού πρέπει να προστεθούν σε 3 L διαλύματος NaCl 1 Μ για να προκύψει 
διάλυμα NaCl 0,1 Μ; 

 

(μονάδες 7) 

 

3.2. Δίνονται τα στοιχεία 11Α και 17Β.  

 
α. Να κάνετε κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα στοιχεία Α και Β. 

(μονάδες 4) 

 

β. Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης µεταξύ των στοιχείων Α 
και Β και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό και χημικό τύπο της ένωσης. 

(μονάδες 4) 

 
 

3.3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και ονομάστε τις ενώσεις. Να μεταφέρετε στην 
κόλλα σας το γράμμα με την απάντησή σας. 

 Mg2+   Al3+ 

SO4
2- Α  SO3

2- Ζ 
OH- Β  O2- Η 

PO4
3- Γ  P3- Θ 

Cl- Δ  Br- Ι 
S2- Ε  F- Κ 

 

(μονάδες 10) 




