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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Αναμειγνύουμε διαλύματα Α και Β σε αναλογία όγκου 4 προς 7 αντίστοιχα. Το Α
διάλυμα έχει περιεκτικότητα 15% w/v. Προκύπτει διάλυμα Γ περιεκτικότητας 22%
w/v. Ποια η %w/v περιεκτικότητα του Β διαλύματος;

α. 26%w/w 
β. 30%w/w 
γ. 37%w/w 
δ. 45%w/w 

 (μονάδες 5) 

2. Το στοιχείο με Ζ=37 είναι:
α. Αλογόνο 
β. Αλκαλική Γαία
γ. Ευγενές Αέριο
δ. Αλκάλιο

(μονάδες 5) 

3. Ιοντικές ενώσεις είναι:
α. Τα άλατα
β. Τα υδροξείδια των μετάλλων
γ. Τα οξείδια των μετάλλων
δ. Όλα τα παραπάνω

(μονάδες 5) 

4. 2 mol μορίων ΗClO4 αποτελείται από:
α. 2 άτομα Η, 2 άτομα Cl και 8 άτομα Ο  
β. 2 mol ατόμων Η, 2 mol ατόμων Cl και 2 mol ατόμων Ο 
γ. 2ΝΑ άτομα Η, 2ΝΑ άτομα Cl και 4ΝΑ άτομα Ο 
δ. 2mol ατόμων H, 2mol ατόμων Cl και 8mol ατόμων Ο. 

(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 νετρονίων. 
β. Οι ιοντικές ενώσεις είναι δυσδιάλυτες συνήθως σε νερό 

γ. Στοιχείο με 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα ανήκει στην 5η κύρια 
ομάδα του περιοδικού πίνακα των στοιχείων.  

δ. 1mol CO2 Περιέχει 2ΝΑ άτομα οξυγόνου 
ε. Από την αντίδραση υδροχλωρίου και ανθρακικού ασβεστίου παράγεται 

αέριο διοξείδιο του άνθρακα. 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 
3.1. 500mL διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) περιεκτικότητας 8% w/v 
αναμειγνύονται με 1,5 L διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου συγκέντρωσης 0,8 Μ. 
Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος. 

Δίνονται: ArNa=23, ArO=16, ArH=1 

(μονάδες 12) 
 
 

3.2. Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω ιόντων: 

 
α. 55Cs+ 
β. 16S2- 
γ. 53I- 
δ. 38Sr2+ 

(μονάδες 4) 
 
Σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα ανήκουν τα στοιχεία των ιόντων της 
προηγούμενης άσκησης; 
 

(μονάδες 4) 
 
 

3.3. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα και να μεταφέρετε τις απαντήσεις 
στην κόλλα σας. 

 
Ονομασία Ιόντος Χημικός Τύπος Αριθμός Οξείδωσης Βρωμίου 

Υπερβρωμικό   
Υδροβρώμιο   
Βρωμιώδες   

Βρωμικό   
Υποβρωμιώδες   

 
 

(μονάδες 5) 
 




