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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Υδατικό διάλυμα ΗCl έχει συγκέντρωση 2Μ. Η ποσότητα των μορίων HCl που
περιέχεται σε 100mL διαλύματος είναι:

α. 2mol 
β. 0,2mol 
γ. 0,1mol 
δ. 0,02mol 

 (μονάδες 5) 

2. Σε 1mol μορίων Mg(H2PO4)2 περιέχονται συνολικά:
α. 15 άτομα  
β. ΝΑ άτομα  
γ. 15ΝΑ άτομα 
δ. 8ΝΑ άτομα 

(μονάδες 5) 

3. Σε 250 g διαλύματος ζάχαρης 12%w/w διαλύονται άλλα 15 g ζάχαρης. Ποια είναι η
%w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύματος;

α. 6% w/v 
β. 18% w/v 
γ. 24% w/v 
δ. 15% w/v 

(μονάδες 5) 

4. Σε ένα διάλυμα HCl όγκου 0,2L και συγκέντρωσης 2Μ πραγματοποιείται αραίωση
μέχρι διπλασιασμού του όγκου του. Η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος
είναι:

α. 0,5Μ 
β. 2Μ 
γ. 4Μ 
δ. 1Μ 

(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 ισότοπα έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων. 
β. Τα ευγενή αέρια είναι πολύ δραστικά στοιχεία.  
γ. Η στοιβάδα σθένους κάθε ατόμου περιέχει 8 ηλεκτρόνια.  
δ. Το 7Ν έχει στην εξωτερική στιβάδα 3 μονήρη ηλεκτρόνια.  
ε. 5mol HCl περιέχουν 5 άτομα Η και 5 άτομα Cl 

 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Διαθέτουμε δύο διαλύματα HCl συγκεντρώσεων 0,5Μ και 2Μ.  

α. με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμειχθούν τα δύο διαλύματα για να 
παρασκευαστεί νέο διάλυμα 600mL συγκέντρωσης 1Μ;  

(μονάδες 6) 

 

β. να επιλέξετε το κατάλληλο διάλυμα και να προσδιορίσετε τον όγκο που θα 
πρέπει να αραιώσετε από αυτό ώστε να προκύψει νέο διάλυμα όγκου 400mL 
και συγκέντρωσης 1Μ;  

(μονάδες 6) 

 

 
 

3.2. Δίνονται τα στοιχεία Z-1Α, ZΒ και Z+1Γ.  Αν γνωρίζουμε ότι το Β είναι χημικά αδρανές  να 
βρείτε σε ποιες ομάδες του περιοδικού πίνακα ανήκουν τα στοιχεία αυτά και τι δεσμό 
μπορούν να σχηματίσουν μεταξύ τους τα Α και Γ. 

(μονάδες 6) 

 
 

3.3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 

 
Χηµικός τύπος Ονοµασία 

Mg(OH)2 Α 
Na2S Β 
K2SO4 Γ 
CO2 Δ 
HBr Ε 

NH4Cl Ζ 
KNO3 Η 

 

(μονάδες 7) 

 




