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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ένα διάλυμα άλατος έχει περιεκτικότητα 15%w/v. Αυτό σημαίνει ότι
α. Σε 100g διαλύματος περιέχονται 15mL άλατος 
β. Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 15g άλατος 
γ. Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 15mL άλατος 
δ. Σε 100g διαλύματος περιέχονται 15g άλατος 

 (μονάδες 5) 

2. Αν σε υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (NaCl) προσθέσουμε νερό τότε ποια
από τις παρακάτω φράσεις είναι λανθασμένη;

α. η μάζα του διαλύματος αυξάνεται
β. η μάζα του διαλύτη αυξάνεται
γ. ο όγκος του διαλύματος αυξάνεται
δ. η περιεκτικότητα του διαλύματος αυξάνεται

(μονάδες 5) 

3. Ο ατομικός αριθμός του τρίτου ευγενούς αερίου είναι:
α. 16 
β. 17 
γ. 18 
δ. 20 

(μονάδες 5) 

4. Ο αριθμός οξείδωσης του σιδήρου στην ένωση Fe2O3 είναι:
α. -2
β. +2 
γ. -3 
δ. +3 

(μονάδες 5) 



ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

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

α. Μαζικός αριθμός είναι ο αριθμός των νετρονίων ενός ατόμου. Λ 
β. Το 11Νa έχει µεγαλύτερο μέγεθος από το 11Νa+

. Σ 
γ. Το H έχει στην ένωση HCl Α.Ο – 1 και στην ένωση Μg(HS)2 A.O + 1. Λ 
δ. 1mol ΗΝΟ3 περιέχει 3mol ατόμων οξυγόνου. Σ 
ε. Για ίσες μάζες αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας ισχύει VΑ/VΒ = 

MrA/MrB. Λ 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Σε δοχείο υπάρχει αέριο μείγμα αποτελούμενο από CO2 και SO2. Το μείγμα έχει μάζα 
7,6 g, ενώ ο όγκος του σε STP συνθήκες είναι 3,36 L. 

 
α. Πόσα mol από κάθε αέριο περιέχονται στο μίγμα; 

Έστω x mol CO2  με Mr = 12+16*2 = 44 και y mol SO2 με Mr = 32+16*2 = 64 

Θα ισχύει λοιπόν ότι mco2 + mso2 = 7,6 και αφού n = m/Mr  m = n*Mr τότε 

44x + 64y = 7,6 (1) 

Επίσης ισχύει ότι nολ. = Vολ./Vm  x + y = 3,36/22,4  

  x + y = 0,15 (2) 

Πολλαπλάσιάζουμε τη σχέση (2) με -44 και προκύπτει -44x -44y = -6,6 (3) και προσθέτοντας 
κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (3) προκύπτει: 

20y = 1  y = 0,05mol και άρα από σχέση (2) x = 0,1mol 

Συνεπώς στο το αέριο μείγμα αποτελείται από 0,1mol CO2 και από 0,05mol SO2 

(μονάδες 11) 

 

β. 0,05mol από την κάθε ουσία του παραπάνω μείγματος απομονώνεται στο ίδιο 
δοχείο όγκου 41L σε θερμοκρασία θ=27 οC. Να υπολογίσετε την πίεση που ασκούν 
οι ποσότητες των δύο αυτών αερίων στα τοιχώματα του δοχείου. 

Θα ισχύει: P*V = n*R*T  P = n*R*T/V = 0,1*0,082*300 / 41  P = 0,06atm 

(μονάδες 5) 

 

Δίνονται οι τιμές των ΑrC=12, ArS=32, ArΟ=16 και η σταθερά R=0,082 atm L/mol K. 
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3.2. Να γραφτούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι των μορίων των παρακάτω χημικών στοιχείων και 
χημικών ενώσεων: 

Cl2, NH3, H2O2 
 
Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων. 

Η:1,  N:7,  O:8,    Cl:17  

 

Θα κάνουμε ηλεκτρονιακή κατανομή στα παραπάνω άτομα και έχουμε: 

Η: Κ(1) 

Ν: Κ(2), L(5) 

O: K(2), L(6) 

Cl: K(2), L(8), M(7) 

 

Όλα τα παραπάνω άτομα θέλουν να προσλάβουν πλήθος ηλεκτρονίων συνεπώς 
σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ τους. Συνεπώς έχουμε: 

 

Για το Cl2: Και τα δύο χλώρια έχουν 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδα συνεπώς 
θέλουν να προσλάβουν από ένα ηλεκτρόνιο και άρα προκύπτει ο παρακάτω ηλεκτρονιακός 
τύπος: 

 

Για την ΝΗ3: Το υδρογόνο θέλει να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο ενώ το άζωτο που έχει 5 
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα θέλει να προσλάβει 3 ηλεκτρόνια και άρα 
προκύπτει ο παρακάτω ηλεκτρονιακός τύπος: 

 

Για την Η2Ο2: Το υδρογόνο θέλει να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο ενώ το οξυγόνο που έχει 6 
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα θέλει να προσλάβει 2 ηλεκτρόνια και άρα 
προκύπτει ο παρακάτω ηλεκτρονιακός τύπος: 

 

(μονάδες 9) 

 




