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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Τα 2,24 L CO2, μετρημένα σε STP, περιέχουν:
α. ΝΑ μόρια  
β. 0,1NA μόρια  
γ. 2,24ΝΑ μόρια  
δ. 0,1ΝΑ άτομα οξυγόνου 

 (μονάδες 5) 

2. αριθμός οξείδωσης του Η στην ένωση ΝaH είναι:
α. +1 
β. -1 
γ. +2 
δ. -2 

(μονάδες 5) 

3. Ένα ευγενές αέριο έχει ατομικό αριθμό Ζ. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό 
Ζ1=Ζ-2. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση;

α. Το στοιχείο Α είναι αμέταλλο. 
β. Το στοιχείο Α έχει 2 παραπάνω ηλεκτρόνια από το ευγενές αέριο.
γ. Το στοιχείο Α βρίσκεται στην 6η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 
δ. Το στοιχείο Α δεν ανήκει στην ίδια περίοδο με το ευγενές αέριο.

(μονάδες 5) 

4. H χημική ένωση του τριοξειδίου του θείου (SO3) είναι:
α. Οξύ 
β. Όξινο οξείδιο 
γ. Επαμφοτερίζον οξείδιο 
δ. Ανυδρίτης βάσης 

(μονάδες 5) 
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1. 1.2. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω.

α. Χλωριούχο βρώμιο 1. Μίγμα

β. Αλατόνερο 
γ. Πόσιμο νερό 2. Στοιχείο

δ. Απιοντισμένο νερό 
ε. Ατμοσφαιρικός αέρας 3. Ένωση

 (μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Έχουμε εργαστηριακά παράξει διάλυμα ουσίας Χ μάζας 60g και περιεκτικότητας 12% 
w/w. Υπολογίστε την νέα %w/w περιεκτικότητα που θα είχαμε αν πραγματοποιούσαμε τις 
παρακάτω μεταβολές στο αρχικό διάλυμα: 

α. Προσθέτουμε 15mL απιοντισμένου νερού (ρ=1,0g/mL) 
 

(μονάδες 5) 

 
β. Εξατμίζουμε 20mL νερού 

 

(μονάδες 5) 

 
γ. Προσθέτουμε 3g ουσίας Χ 

(μονάδες 5) 

 
 

3.2. Αν  ο Μαζικός Αριθμός του μετάλλου Μ είναι 88 και ο Ατομικός του 38 να βρεθεί η 
σύσταση του πυρήνα και η θέση του στον Περιοδικό Πίνακα. 

 

(μονάδες 4) 

 

3.3. Το στοιχείο Χ έχει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα που είναι η στιβάδα (Μ). 
Να υπολογιστεί ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Χ και να εξηγήσετε σε ποια οµάδα και σε 
ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκει. 

(μονάδες 6) 

 




