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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Διαλύονται 10 g θειικού οξέος (Η2SO4) σε 190 g νερού και σχηματίζεται διάλυμα. H
περιεκτικότητα του διαλύματος είναι:

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

 (μονάδες 5) 

2. Κατά την αραίωση διαλύματος ποιο μέγεθος από τα παρακάτω θα παραμείνει
σίγουρα σταθερό;

α. Η θερμοκρασία του διαλύματος
β. Η μάζα της διαλυμένης ουσίας
γ. Η μάζα του διαλύτη
δ. Η πυκνότητα του διαλύματος

(μονάδες 5) 

3. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία δεν ανήκει στην ίδια περίοδο με το 32Ge;
α. 33As 
β. 19K 
γ. 36Kr
δ. 38Sr 

(μονάδες 5) 

4. Ποια από τις παρακάτω ουσίες ανήκει στις βάσεις;
α. NO2 
β. HCl 
γ. CaCℓ2 
δ. NH3 

(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. Στα ετερογενή μίγματα μπορώ να διακρίνω τα συστατικά τους με γυμνό μάτι. 
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. Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα Α και Β ίδιας διαλυμένης ουσίας. Το διάλυμα Α έχει 
περιεκτικότητα 20% w/w και πυκνότητα ρ=1,3g/mL. Στο Α διάλυμα προσθέτουμε ίσο όγκο 
διαλύματος Β περιεκτικότητας 25% w/w και με ρ=1,6g/mL. Ποια η περιεκτικότητα %w/v του 
τελικού διαλύματος; 

(μονάδες 15) 

 
 
 

3.2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Ιόν Ζ Α p+ e- no 

Α2-    20 20 
Β3+  25   12 
Δ2+ 45    56 
Ζ-   17  19 

 

 (μονάδες 4) 

 

3.3. Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω στοιχείων: 

 
α. 12Mg 
β. 20Ca 
γ. 17Cl 
δ. 33As 
ε. 13Al 
στ. 19Κ 

 

(μονάδες 6) 

 




