
ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ο ατομικός αριθμός του βρωμίου είναι 35. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστή;

α. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του είναι : K(2), L(8), M(20), Ν(5).  
β. Στον πυρήνα του ατόμου του βρωμίου υπάρχουν 35 ηλεκτρόνια. 
γ. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του είναι : K(2), L(8), M(19), Ν(6).  
δ. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του είναι : K(2), L(8), M(18), Ν(7). 

 (μονάδες 5) 

2. Σε 1,5mol ΗIΟ3 περιέχονται
α. 3 άτομα οξυγόνου 
β. 4,5 άτομα οξυγόνου 
γ. 4,5ΝΑ άτομα οξυγόνο 
δ. 3ΝΑ άτομα οξυγόνου 

(μονάδες 5) 

3. Πόσα g νερού πρέπει να εξατμιστούν από 250 g διαλύματος ζάχαρης 6% w/w, ώστε
να προκύψει διάλυμα 10% w/w;

α. 50g 
β. 150g 
γ. 60g 
δ. 100g

(μονάδες 5) 

4. Σε 100mL διαλύματος ΝaOH 1M προσθέτουμε νερό μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος
του. Το διάλυμα που προκύπτει έχει συγκέντρωση:

α. 0,5Μ 
β. 1Μ 
γ. 0,25Μ 
δ. 0,05Μ 

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

 

α.  Ένα μείγμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν 
να αντιδρούν μεταξύ τους. Λ 

β. Το στοιχείο Χ που βρίσκεται στη 17η (VIIA) οµάδα και στην 3η περίοδο του 
περιοδικού πίνακα, έχει ατοµικό αριθµό 17. Σ 

γ. To νάτριο (11Na), δεν µπορεί να σχηµατίσει οµοιοπολικές ενώσεις. Λ 
δ. Όταν διαλυθεί οξείδιο του βαρίου στο νερό προκύπτει όξινο διάλυμα. Λ 

ε. 2 mol CO2 περιέχουν 3ΝΑ άτομα. Σ 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Πόσα γραμμάρια καθαρού νιτρικού οξέος περιέχονται σε 250 mL  διαλύματος νιτρικού 
οξέος (ΗΝO3) συγκέντρωσης 2 Μ; 
Δίνονται οι τιμές των Αr: Η: 1, Ν: 14, Ο: 16. 
 

Για το νιτρικό οξύ ισχύει ότι Mr = 1 + 14 + 3*16 = 63 

Άρα από τα δεδομένα έχουμε c = n/V  n = c*V = 2*0,25  n = 0,5mol 

Συνεπώς 

n = m/Mr  m = n*Mr = 0,5*63  m = 31,5g ΗNO3 

(μονάδες 9) 

 
 

3.2. Δίνονται τα στοιχεία: 8Ο και 1Η 

 
α. Με τι είδους χηµικό δεσµό θα ενωθούν µεταξύ τους, ιοντικό ή οµοιοπολικό; 

Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 

Έχουμε ότι: 

Ο: Κ(2), L(6) και 

H: K(1) 

Και τα δύο στοιχεία θέλουν να πάρουν ηλεκτρόνια για να αποκτήσουν σταθερή δομή 
ευγενούς αερίου, συνεπώς δημιουργούν κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων και άρα ενώνονται 
μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό. 

(μονάδες 4) 

 

β. Αν γνωρίζετε ότι σχηµατίζουν τη χηµική ένωση Η2Ο, να γράψετε τον 
ηλεκτρονιακό της τύπο. Να αιτιολογήσετε τους αριθµούς οξείδωσης του 
οξυγόνου και του υδρογόνου που εμφανίζουν στην ένωση Η2Ο. 

Για το Η2Ο και τα δύο θέλουν να πάρουν ηλεκτρόνια άρα θα σχηματίσουν ομοιοπολικό 
δεσμό. Άρα: 

 

(μονάδες 6) 
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3.3. ∆ίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: 

 
α. 18Ar και 13Al 
β. 18Ar και 2He 

 
Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόµοιες (ανάλογες) χηµικές ιδιότητες; Να 
αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας.  

 

α. Ar = Κ(2), L(8), M(8)   β. Ar = Κ(2), L(8), M(8) 

    Al = K(2), L(8), M(3)        He = K(2) 

 

Τα στοιχεία του β ζεύγους είναι αυτά τα οποία θα παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες 
καθώς βρίσκονται στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και άρα και στην ίδια ομάδα 
στοιχείων αυτή των ευγενών αερίων. 

 

(μονάδες 6) 




