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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Για να παρασκευαστεί υδατικό διάλυμα HCl 15% w/w θα πρέπει:
α. σε 85g νερού να διαλύσουμε 15g HCl  
β. να διαλύσουμε 15g υδροχλωρίου σε 100g νερό 
γ. σε 15g νερού να προσθέσουμε 85g HCl 
δ. σε 100ml νερού να προσθέσυμε 15g HCl 

 (μονάδες 5) 

2. 9,8g Η2SΟ4 καταλαμβάνουν σε STP (ArH = 1, ArS = 32, ArO=16)
α. 22,4 L 
β. 4,48 L 
γ. 11,2 L 
δ. 2,24 L 

(μονάδες 5) 

3. Αν προσθέσουμε HNO3 σε διάλυμα NaOH, θα προκύψει:
α. νιτρικό οξύ και υδροξείδιο του νατρίου  
β. νιτρικό νάτριο και νερό. 
γ. νιτρικό οξύ και νιτρικό νάτριο  
δ. νιτρικό νάτριο και υδροξείδιο του νατρίου 

(μονάδες 5) 

4. Ποιο από τα επόμενα στοιχεία αποβάλει ευκολότερα ηλεκτρόνια;
α. 11Na
β. 19Κ 
γ. 37Rb 
δ. 55Cs 

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

 

α.  Κορεσμένο διάλυμα ζαχαρόνερου, όταν θερμανθεί, μετατρέπεται σε ακόρεστο 
διάλυμα. Λ 

β. Το άτομο του 3Li έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους. Σ 
γ. Ως αριθμός οξείδωσης ορίζεται το πραγματικό φορτίο που έχει ένα άτομο. Λ 
δ. Κατά την αντίδραση εξουδετέρωσης οξέος και αμμωνίας παράγεται μόνο άλας 

δίχως νερό. Σ 

ε. Είναι αδύνατο να μεταβάλλουμε τον όγκο ενός δοχείου χωρίς να μεταβληθεί και η  
πίεση που ασκεί το μείγμα αερίων στα τοιχώματα του. Λ 

 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Με ποια αναλογία μαζών πρέπει να αναμειχθούν δύο διαλύματα ουσίας X 
περιεκτικοτήτων 7% w/w και 16%w/w για να παραληφθεί διάλυμα ουσίας X  με 
περιεκτικότητα 9% w/w; 

Έστω ότι αναμιγνύουμε V1mL από το διάλυμα 7%w/v και V2mL από το διάλυμα 16%w/v 

Τότε το τελικό διάλυμα που θα προκύπτει θα έχει όγκο (V1+V2)mL 

 

Για το πρώτο διάλυμα ισχύει: 

Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 7g ουσίας Χ 

Σε V1mL διαλύματος περιέχονται α; 

Άρα 100α = 7V1  α = 0,07V1g ουσίας Χ 

 

Για το δεύτερο διάλυμα ισχύει: 

Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 16g ουσίας Χ 

Σε V2mL διαλύματος περιέχονται β; 

Άρα 100β = 16V2  β = 0,16V2g ουσίας Χ 

 

Συνεπώς στο τελικό διάλυμα θα ισχύει ότι: 

Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 9g ουσίας Χ 

Σε (V1+V2)mL διαλύματος περιέχονται α+β = (0,07V1 + 0,16V2)g ουσίας Χ 

Άρα 100(0,07V1 + 0,16V2) = 9(V1+V2)  7V1 + 16V2 = 9V1 + 9V2  7V2 = 2V1 και άρα 

 V1 / V2 = 7 / 2 

 

(μονάδες 7) 
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3.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες που 
παρέχονται για τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ: 

- Το Α είναι Γαία αφού είναι γαία, τότε το στοιχείο βρίσκεται στην 13η ομάδα 
του Περιοδικού Πίνακα και άρα η ηλεκτρονιακή κατανομή θα πρέπει να 
έχει στην εξωτερική στοιβάδα 3 ηλεκτρόνια 

- Το Β είναι χημικά αδρανές αφού είναι χημικά αδρανές, δηλαδή είναι 
ευγενές αέριο θα πρέπει η η ηλεκτρονιακή κατανομήνα έχει στην εξωτερική 
στοιβάδα 8 ηλεκτρόνια 

- Τα ηλεκτρόνια του Γ έχουν όλα την ίδια ενέργεια αφού έχουν την ίδια 
ενέργεια όλα τα ηλεκτρόνια τότε όλα βρίσκονται στην ίδια στοιβάδα και 
αφού δεν έχει μόνο ένα (πληθυντικός και άρα άνω του ενός ηλεκτρόνια) 
τότε θα έχει γεμάτη την Κ στοιβάδα και άρα θα έχει 2 ηλεκτρόνια. Συνεπώς 
θα έχει και 2 πρωτόνια και άρα ο Ατομικός του Αριθμός θα είναι Ζ=2 

- Το Δ έχει την τάση να αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια αφού έχει την τάση να 
αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια σημαίνει ότι  τόσα αποβάλλει για να φτάσει σε 
δομή ευγενούς αερίου και άρα έχει στην εξωτερική του στοιβάδα 2 
ηλεκτρόνια 

-  Το Ε είναι αλογόνο αφού είναι αλογόνο, τότε το στοιχείο βρίσκεται στην 
17η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και άρα η ηλεκτρονιακή κατανομή θα 
πρέπει να έχει στην εξωτερική στοιβάδα 7 ηλεκτρόνια  

-  Το Ζ ανήκει στην IA ομάδα του Περιοδικού Πίνακα αφού το στοιχείο 
βρίσκεται στην 1η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα θα πρέπει η ηλεκτρονιακή 
κατανομή να έχει στην εξωτερική στοιβάδα 1 ηλεκτρόνιο 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα κάνουμε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των 
παρακάτω Ατομικών Αριθμών ο οποίος αφού αντιστοιχεί σε άτομα στοιχείων θα είναι 
και ίδιος για το πλήθος των ηλεκτρονίων του. Συνεπώς προκύπτει ότι: 

Ζ=36  36e- 
 άρα K(2), L(8), M(18), N(8) και άρα αντιστοιχεί στο στοιχείο Β 

Ζ=53  53e- 
 άρα K(2), L(8), M(18), N(18), Ο(7) και άρα αντιστοιχεί στο στοιχείο Ε 

Ζ=20  20e- 
 άρα K(2), L(8), M(8), N(2) και άρα αντιστοιχεί στο στοιχείο Δ 

Ζ=13  13e- 
 άρα K(2), L(8), M(3) και άρα αντιστοιχεί στο στοιχείο Α 

Ζ=11  11e- 
 άρα K(2), L(8), M(1) και άρα αντιστοιχεί στο στοιχείο Ζ 
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(μονάδες 6) 
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3.3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα και ονομάστε τις ενώσεις που προκύπτουν 
μεταφέροντας στην κόλλα σας το γράμμα με την απάντησή σας.  

 
 Ι- CN- S2- SO4

2- 

Na+ Α  Β Γ Δ 
Al3+ Ε Ζ Η Θ 
NH4+ Ι Κ Λ Μ 

 
Α: NaI – ιωδιούχο νάτριο 
Β: ΝaCN – κυανιούχο νάτριο 
Γ: Na2S – θειούχο νάτριο 
Δ: Na2SΟ4 – θειικό νάτριο 
Ε: ΑlI3 – ιωδιούχο αργίλιο 
Ζ: Al(CN)3 – κυανιούχο αργίλιο 
Η: Al2S3 – θειούχο αργίλιο 
Θ: Al2(SΟ4)3 – θειικό αργίλιο 
Ι: NH4I – ιωδιούχο αμμώνιο 
Κ: ΝH4CN – κυανιούχο αμμώνιο 
Λ: (NH4)2S – θειούχο αμμώνιο 
Μ: (NH4)2SΟ4 – θειικό αμμώνιο 

(μονάδες 12) 

 




