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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Η εξωτερική στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου είναι:
α. Αυτή που έχει 8 ηλεκτρόνια.  
β. Αυτή στην οποία τα ηλεκτρόνια έχουν την μικρότερη ενέργεια 
γ. Η Q.  
δ. Είναι η τελευταία στιβάδα του ατόμου στην οποία κινούνται 

ηλεκτρόνια. 

 (μονάδες 5) 

2. Όξινα οξείδια ονομάζονται τα οξείδια που:
α. που με αφυδάτωση βάσεων αποκτούν όξινες ιδιότητες
β. προκύπτουν με αφυδάτωση των οξέων
γ. που αντιδρούν με οξέα
δ. που έχουν καυστική γεύση

(μονάδες 5) 

3. Τα στοιχεία Α και Β με ατομικούς αριθμούς 19 και 35 αντίστοιχα σχηματίζουν
μεταξύ τους:

α. ομοιοπολική ένωση με χημικό τύπο ΑΒ
β. ιοντική ένωση με χημικό τύπο Α2Β 
γ. ιοντική ένωση με χημικό τύπο ΑΒ
δ. ιοντική ένωση με χημικό τύπο ΒΑ

(μονάδες 5) 

4. Στον πυρήνα ενός ουδέτερου σωματιδίου υπάρχουν:
α. μόνο πρωτόνια  
β. πρωτόνια και νετρόνια 
γ. νετρόνια και ηλεκτρόνια  
δ. πρωτόνια και ηλεκτρόνια 

(μονάδες 5) 
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1.2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. 

 

α. Αν τα συστατικά ενός μίγματος διακρίνονται με το μάτι το μίγμα είναι 
σίγουρα ομογενές. 

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

γ. Το στοιχείο 11Na βρίσκεται στην 1η (ΙΑ) οµάδα και τη 2η περίοδο του 
Περιοδικού Πίνακα. 

δ. Υδατικο διάλυμα NaOH έχει pH>7 
ε. Σε 1 mol μορίων οποιασδήποτε ένωσης περιέχονται 6,02x1023 μόρια. 

 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Υδατικό διάλυμα HI βρέθηκε να έχει μάζα 400g και περιεκτικότητα 20%w/w.  

α. Ποια η μάζα των συστατικών του διαλύματος;  
(μονάδες 6) 

 
α. Ποια η %w/w περιεκτικότητά του διαλύματος αν διπλασιάσουμε την μάζα του 

διαλύτη; 
Δίνεται ότι 1 ÷ 9 = 0,11 

 
(μονάδες 5) 

 

3.2. Ένα άτομο Χ έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους και τον ίδιο αριθμό στιβάδων με το ευγενές 
αέριο Κρυπτό 36Kr. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου και τη θέση του στον 
Περιοδικό Πίνακα. 

(μονάδες 4) 

 

3.3. Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις 

 
 

α. HClO4 
β. CaSO4 
γ. H2S 
δ. Na2O 
ε. CaF2 

στ. HNO2 
ζ. HMnO4 
η. MgCO3 
θ. NH4Cl 
ι. Fe2O3 

 

(μονάδες 10) 

 




