
 

 

 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 

27 - 11 - 2021 

 

ΘΕΜΑ Α 

A1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (να μεταφέρετε αριθμούς και 

απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. Όταν ένα άτομο μετατρέπεται σε ιόν, μεταβάλλεται: 

α. ο ατομικός αριθμός 

β. ο μαζικός αριθμός 

γ. ο αριθμός ηλεκτρονίων 

δ. ο αριθμός πρωτονίων 

2. Ποιός από τους επόμενους χημικούς τύπους παριστάνει το μόριο ενός 

χημικού στοιχείου; 

α. Η2Ο 

β. Ο2 

γ. Cl- 

δ. ΝΗ3 

3. Όταν το ηλεκτρόνιο του ατόμου 1Η βρίσκεται στη στιβάδα Κ: 

α. το άτομο έχει μεγαλύτερη ενέργεια 

β. η ελκτική δύναμη που δέχεται από τον πυρήνα είναι μικρότερη 

γ. το άτομο βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση 

δ. το άτομο έχει την ελάχιστη ενέργεια 



 

 

4. Μια μπύρα έχει περιεκτικότητα 5ο. Αυτό σημαίνει ότι: 

α. η μπύρα έχει όγκο 100 mL 

β. σε 100 mL μπύρας περιέχονται 5 mL οινοπνεύματος 

γ. σε 100 mL μπύρας περιέχονται 5 g οινοπνεύματος 

δ. σε 100 mL μπύρας περιέχονται 5 mL νερού 

5. Η ταυτότητα ενός ατόμου είναι: 

α. ο ατομικός του αριθμός 

β. ο μαζικός τους αριθμός 

γ. η μάζα του 

δ. ο αριθμός των νετρονίων του 

 (15 μονάδες) 

Α2. Να αντιστοιχίσετε τη σωστή απάντηση (να μεταφέρετε αριθμούς και 

απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. Κατιόν    α. αποτελείται από δύο τουλάχιστον είδη   

                                                ατόμων 

2. Χημική Ένωση  β. αποτελείται από ένα είδος ατόμων 

3. Άτομο    γ. είναι αρνητικά φορτισμένο 

4. Μόριο    δ. το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου 

5. Χημικό Στοιχείο  ε. το μικρότερο κομμάτι που διατηρεί τις 

                                          ιδιότητες μιας χημικής ουσίας 

6. Ανιόν    ζ. είναι θετικά φορτισμένο 

(6 μονάδες) 

Α3. Να δομήσετε με τον ελάχιστο αριθμό ηλεκτρονίων το άτομο του χημικού 

στοιχείου με (να μεταφέρετε τις απαντήσεις στην κόλλα σας):  

1. 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα 

2. 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα 

3. συμπληρωμένη τη στιβάδα L 

4. 3 ηλεκτρόνια που έχουν την ίδια ενέργεια 

 

(4 μονάδες) 



 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα (να μεταφέρετε τις απαντήσεις 

στην κόλλα σας): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 μονάδες) 

 

 

Β2. Να βρείτε την ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω ιόντων και να 

προσδιορίσετε τη θέση των ουδέτερων στοιχείων τους στον Περιοδικό Πίνακα 

(να μεταφέρετε τις απαντήσεις στην κόλλα σας): 

 

1. 12Mg2+
       12Mg 

2. 20Ca2+        20Ca 

3. 17Cl1-                                                          17Cl 

4. 35Br-         35Br 

5. 33As3-         33As 

 

 

 

(20 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

Σωματίδιο Ζ Α p+ e- no 

Α    20 20 

Β  25   12 

Γ 32 68    

Δ2+ 45    56 

Ε3-  72   39 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή της διαλυτότητας 

της ουσίας Α σε κάποιο διαλύτη (να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις 

στην κόλλα σας): 

 
1. Τι συμπεραίνετε για τη φυσική κατάσταση της ουσίας Α; Αιτιολογήστε 

κατάλληλα. 

(2 μονάδες) 

 

2. Για διάλυμα μάζας 104 g, να υπολογίσετε τη μάζα της ουσίας Α που 

αποβάλλεται από το διάλυμα κατά τη θέρμανση από τους 20οC στους 

60οC. 

(8 μονάδες) 

 

 

Γ2. Η διαλυτότητα ενός άλατος Α στο Η2O στους 25οC είναι 25 g άλατος / 100 

g Η2O. Να                                      υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα ενός 

κορεσμένου υδατικού διαλύματος του άλατος Α στους 25οC (να απαντήσετε 

αιτιολογώντας κατάλληλα στην κόλλα σας). 

(10 μονάδες) 

 

 



 

 

Γ3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (να 

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

1. Η διαλυτότητα των αερίων στο Η2Ο αυξάνεται με την αύξηση της 

πίεσης. 

2. Η ζάχαρη διαλύεται λιγότερο στο ζεστό νερό απ’ ότι στο κρύο νερό. 

3. Σ’ ένα υγρό διάλυμα η διαλυμένη ουσία μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή 

αέριο, ενώ  ο διαλύτης είναι υποχρεωτικά υγρό. 

4. Τα διαλύματα, σε αντίθεση με τις χημικές ουσίες, έχουν καθορισμένη 

σύσταση. 

5. Τα ομογενή μίγματα (διαλύματα) έχουν την ίδια σύσταση και τις ίδιες 

ιδιότητες σε όλη τη μάζα τους. 

(5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Να απαντήσετε τα υποερωτήματα στην κόλλα σας, αιτιολογώντας 

κατάλληλα. 

 

Δ1. Υδατικό διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 2% w/w σε άλας Α έχει μάζα 

250 g και πυκνότητα 2 g/mL. 

1. Να υπολογίσετε τα g άλατος Α που περιέχονται στο διάλυμα Δ1; 

2. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1. 

3. Το διάλυμα Δ1 αναμειγνύεται με διάλυμα Δ2 περιεκτικότητας 4% w/w σε 

άλας Α και μάζας 250 g. Να υπολογίσετε την % w/w του διαλύματος που 

θα προκύψει μετά την ανάμειξη. 

4. Να υπολογίσετε τη μάζα του Η2Ο που πρέπει να προστεθεί στο διάλυμα 

Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ' 1% w/w; 

 

(6+6+6+7 μονάδες) 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


