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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ένα στοιχείο έχει πέντε ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, την Μ. Ποια
είναι η θέση του στοιχείου αυτού στον Π.Π;

α. 2η περίοδος και VA ομάδα.  
β. 5η περίοδος και ΙΙΙΑ ομάδα. 
γ. 3η περίοδος και VA ομάδα.  
δ. 3η περίοδος και VB ομάδα. 

 (μονάδες 5) 

2. 0,5mol μόρια HClO2:
α. Περιέχουν ίδιο πλήθος ατόμων με 1mol CO. 
β. Περιέχουν 0,5mol άτομα οξυγόνου 
γ. Καταλαμβάνουν όγκο 11,2L
δ. Περιέχουν ίδιο πλήθος ατόμων υδρογόνου με 0,5mol Η2S

(μονάδες 5) 

3. Η διαλυτότητα ενός στερεού σε υγρό διαλύτη, συνήθως:
α. µειώνεται µε την αύξηση της πίεσης 
β. αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
γ. µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας  
δ. δεν εξαρτάται από τη θερµοκρασία 

(μονάδες 5) 

4. Ποιος από τους παρακάτω μοριακούς τύπους είναι λανθασμένος;
α. ΚClO 
β. Al2S3 
γ. Na2PΟ3 
δ. CaSO4 

(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 ισότοπα θα έχουν ίδιες χημικές ιδιότητες, γιατί έχουν τον ίδιο ατομικό 
αριθμό. 

β. Τα στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν εξωτερική στιβάδα την P ανήκουν 
στην 6η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.  

γ. Το 17Cl προσλαµβάνει ηλεκτρόνια ευκολότερα από το 9F 

δ. Ανάμεσα σε ένα ουδέτερο άτομο και το ανιόν του μεγαλύτερη ατομική 
ακτίνα θα έχει το ανιόν. 

ε. Κατά την αραίωση ενός διαλύματος παρουσιάζεται μείωση της 
συγκέντρωσής του. 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Πόση ποσότητα καθαρού ΝaΟΗ πρέπει να προσθέσουμε σε 150mL διαλύματος NaΟΗ 
9% w/v ώστε να προκύψει διάλυμα 16% w/v; Η προσθήκη ΝaOH θεωρούμε ότι δεν 
επηρεάζει καθόλου τον όγκο του διαλύματος. 

 
(μονάδες 10) 

 

3.2. Δίνεται ο πίνακας: 

 
Στοιχείο Ηλεκτρονιακή Δομή Ομάδα Περίοδος 

Χ  17η (VIIA) 3η  
Ψ  1η (ΙΑ) 3η  
Ζ Κ(2), L(7)   

 
α. Να συµπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα. 

 
(μονάδες 4) 

 
β. Να εξηγήσετε ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα έχουν 

παρόµοιες (ανάλογες) χηµικές ιδιότητες. 
 

(μονάδες 1) 
 

γ. Να γράψετε το είδος του δεσµού (οµοιοπολικός ή ιοντικός ) και πώς 
σχηµατίζεται ο δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ : 19Κ και Ζ. 
 

(μονάδες 2) 

 

3.3. Να γραφτούν οι χηµικοί τύποι των παρακάτω ενώσεων 

α. Χλωριούχο αµµώνιο 
β. Υδροξείδιο του ασβεστίου 
γ. Οξείδιο του νατρίου 
δ. Ανθρακικό οξύ 
ε. Νιτρικό ασβέστιο 
στ. Νιτρικό οξύ 
ζ. Ανθρακικό νάτριο 
η. Ανθρακικό µαγνήσιο 

 
(μονάδες 8) 




