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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Δίνονται τα στοιχεία 17Α, 3Β, 10Γ, 15Δ και 9Ε. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι
ορθή;

α. Τα στοιχεία Γ και Ε βρίσκονται στην ίδια ομάδα
β. Το Ε βρίσκεται πάνω από το Α
γ. Τα Β,Γ και Ε βρίσκονται στην ίδια περίοδο και είναι αμέταλλα
δ. Δεν είναι κανένα από αυτά αλκάλιο

 (μονάδες 5) 

2. Ένα σωματίδιο Χ+ έχει 12 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια. Τότε θα έχει:
α. 10 πρωτόνια
β. 12 ατομικό αριθμό
γ. 23 μαζικό αριθμό
δ. 22 μαζικό αριθμό

(μονάδες 5) 

3. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το Ο έχει μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης;
α. Η2Ο 
β. Ο2 
γ. Al2O3 
δ. ΟF2 

(μονάδες 5) 

4. Μέταλλο Μ αντιδρά µε νερό και παράγεται βάση και αέριο Η2. Το µέταλλο Μ δε
µπορεί να είναι το χηµικό στοιχείο:

α. Ca 
β. Na 
γ. Κ 
δ. Fe 

(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 ανιόν με Ζ=ω έχει πάντα περισσότερα ηλεκτρόνια από ένα άτομο με Ζ=ω. Σ 
β.  Ηλεκτροθετικά στοιχεία λέγονται τα στοιχεία που έχουν την τάση να 

προσλαμβάνουν πρωτόνια. Λ 

γ. Το 1Η και το 11Na έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες, καθώς βρίσκονται στην ίδια 
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. Λ 

δ. Όλες οι περίοδοι του Περιοδικού Πίνακα περιλαμβάνουν μέταλλα, αμέταλλα και 
ένα ευγενές αέριο. Λ 

ε. 1,5mol CO2 περιέχει ίδιο αριθμό mol ατόμων οξυγόνου με 1mol SO3. Σ 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

3.1. Σε 0,5L διαλύματος NaCl πυκνότητας 1,2g/ml και περιεκτικότητας 10%w/w 
προσθέτουμε 10g καθαρού NaCl. Να βρεθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που 
προκύπτει αν θεωρήσουμε ότι ο όγκος του διαλύματος παραμένει αμετάβλητος στην 
προσθήκη της καθαρής ουσίας. 

Για το αρχικό διάλυμα ισχύει: 

Σε 100g διαλύματος περιέχονται 10g NaCl 

Μέσω της πυκνότητας προκύπτει: p = m/V  V = m/p = 100/1,2 mL διαλύματος 

Και αφού έχουμε 0,5L δηλαδή 500mL διαλύματος τότε προκύπτει: 

Σε 100/1,2mL διαλύματος περιέχονται 10g NaCl 

Σε 500mL διαλύματος περιέχονται x; 

Άρα 100/1,2 * x = 10 * 500  x = 60g NaCl 

Συνεπώς μετά από την προσθήκη των 10g NaCl στο διάλυμα θα περιέχονται 60+10=70g 
NaCl και άρα θα ισχύει ότι: 

Σε 500mL διαλύματος περιέχονται 70g NaCl 

Σε 100mL διαλύματος περιέχονται y; 

Άρα 500y = 100*70  y = 14g NaCl συνεπώς το διάλυμα θα έχει περιεκτικότητα 14%w/v. 

(μονάδες 13) 

 

3.2. Δίνονται τα στοιχεία Χ και Ψ. Το Χ βρίσκεται στην 1η (ΙΑ) οµάδα και στην 3η περίοδο του 
Π. Π. και το Ψ βρίσκεται στην 17η (VIIA) οµάδα και στην 2η περίοδο του Π. Π. 

 
α. Να βρεθεί ο ατοµικός αριθµός του κάθε στοιχείου 

Αφού το Χ βρίσκεται στην 3η περίοδο τότε θα έχει ηλεκτρόνια κατανεμημένα σε 3 
στοιβάδες και αφού βρίσκεται στην 1η ομάδα θα έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική.  

Συνεπώς: Χ: K(2), L(8), M(1) και άρα το Χ θα έχει Z=11 

Αφού το Ψ βρίσκεται στην 2η περίοδο τότε θα έχει ηλεκτρόνια κατανεμημένα σε 2 
στοιβάδες και αφού βρίσκεται στην 17η ομάδα θα έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική.  

Συνεπώς: Χ: K(2), L(7) και άρα το Ψ θα έχει Z=9 

 

(μονάδες 4) 
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β. Τα Χ και Ψ θα αναπτύξουν µεταξύ τους ιοντικό ή οµοιοπολικό δεσµό; Να 
αιτιολογήσετε κατάλληλα 

Σύμφωνα με τις ηλεκτρονιακές κατανομές τους το Ψ θέλει να πάρει ένα ηλεκτρόνιο για να 
αποκτήσει σταθερή δομή ευγενούς αερίου ενώ το Χ θέλει να αποβάλει. Τα δύο στοιχεία 
λοιπόν θα μετατραπούν στα αντίστοιχα ιόντα τους (το Χ σε Χ+ αποβάλλοντας ένα 
ηλεκτρόνιο και το Ψ σε Ψ- προσλαμβάνοντας ένα ηλεκτρόνιο). Συνεπώς μεταξύ των ιόντων 
τους θα σχηματιστεί ιοντικός – ετεροπολικός δεσμός. 

(μονάδες 2) 

 

3.3. Πόσα τα ηλεκτρόνια σθένους στα παρακάτω άτομα; Βάση του πλήθους τους, τι 
συμπέρασμα βγάζουμε για τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν στις χημικές ενώσεις τους; 

 
α. 19K 
β. 16S 
γ. 35Br 

Κ: K(2), L(8), M(8), N(1)  στις χημικές ενώσεις του αποβάλει ένα ηλεκτρόνιο για να φτάσει 
σε σταθερή δομή ευγενούς αερίου και μετατρέπεται σε κατιόν καλίου (Κ+) 

S: K(2), L(8), M(6)  στις χημικές ενώσεις του παίρνει δύο ηλεκτρόνια για να φτάσει σε 
σταθερή δομή ευγενούς αερίου είτε με πρόσληψη από κάποιο ηλεκτροθετικό στοιχείο 
(μέταλλο) είτε με αμοιβαία συνεισφορά με κάποιο ηλεκτραρνητικο (αμέταλλο). 

Br: K(2), L(8), M(18), N(7)  στις χημικές ενώσεις του παίρνει ένα ηλεκτρόνιο για να φτάσει 
σε σταθερή δομή ευγενούς αερίου είτε με πρόσληψη από κάποιο ηλεκτροθετικό στοιχείο 
(μέταλλο) είτε με αμοιβαία συνεισφορά με κάποιο ηλεκτραρνητικό (αμέταλλο). 

(μονάδες 6) 
 




