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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ο ατομικός αριθμός του δεύτερου αλκαλίου είναι:
α. 11
β. 3 
γ. 19 
δ. 20 

 (μονάδες 5) 

2. Σε ποσότητα 1mol μιας ουσίας περιέχονται πάντα:

α. NA μόρια 
β. NA ιόντα  
γ. NA άτομα 
δ. NA σωματίδια 

(μονάδες 5) 

3. Αναμιγνύεται διάλυμα ΚOH 1M με διάλυμα ΚOH 4M. Το διάλυμα που προκύπτει
είναι δυνατό να έχει συγκέντρωση:

α. 5Μ 
β. 1Μ 
γ. 2Μ 
δ. 4Μ 

(μονάδες 5) 

4. Ένα σωματίδιο περιέχει 16 πρωτόνια, 18ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Το σωματίδιο
αυτό θα είναι:

α. άτομο  
β. ανιόν  
γ. κατιόν  
δ. ουδέτερο σωματίδιο 

(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 ενός στοιχείου έχουν πάντα τον ίδιο μαζικό αριθμό. 
β. Δύο άτομα διαφορετικών στοιχείων είναι δυνατόν να έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό. 
γ. O αριθµός οξείδωσης του S στο H2SO3 είναι +6 
δ. To στοιχείο 16Χ βρίσκεται στην 16η (VΙA) οµάδα και στην 3η περίοδο του Π. Π. 
ε. Τα 3 mol HNO3 περιέχουν συνολικά 15 άτομα.  

 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

Διοχετεύεται σε δοχείο ισοµοριακό αέριο µείγµα υδρογόνου και αζώτου µάζας 60g.  

α. Υπολογίστε τον αριθµό των mol και τη µάζα του κάθε συστατικού του αερίου αυτού 
µείγµατος.  

(μονάδες 6) 

 

β. Η μισή ποσότητα του παραπάνω µείγµατος διοχετεύεται σε άλλο δοχείο ∆ και 
ασκεί πίεση 0,82atm σε θερµοκρασία 127 °C. Πόσος είναι ο όγκος του δοχείου ∆;  
 

(μονάδες 5) 

Δίνονται: ArΗ=1, ArΝ=14. 

 
 

3.2. Ποια η ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω ατόμων; 

α. 3Li 
β. 10Ne 
γ. 14Si 
δ. 32Ge 
ε. 20Κ 

(μονάδες 5) 
 

 

3.3. Να συμπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω πίνακα και να ονομάσετε τις ενώσεις. Να 
μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα με την απάντησή σας. 

 
 ClO3

- Ο2- ΗPΟ4
2- 

Zn2+ Α Β Γ 
Fe3+ Δ Ε Η 
H+ Η Θ Ι 

 

(μονάδες 9) 

 




