
 

 

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – 26/02/2022 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (να μεταφέρετε αριθμούς και 

απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

1. Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονομάζεται η τάση του ατόμου 

στοιχείου: 

α. να αποβάλλει ηλεκτρόνια 

β. να προσλαμβάνει ηλεκτρόνια 

γ. να σχηματίζει ιοντικούς δεσμούς 

δ. να σχηματίζει ομοιοπολικούς δεσμούς 

  

2. Οι ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις σε συνηθισμένες συνθήκες: 

α. είναι κρυσταλλικές ενώσεις 

β. έχουν υψηλά σημεία τήξεως 

γ. παράγουν υδατικά διαλύματα και τήγματα που άγουν το     

ηλεκτρικό ρεύμα 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

3. Ομοιοπολικός ονομάζεται ο δεσμός που πραγματοποιείται με:  

α. μεταφορά ηλεκτρονίων από μέταλλο σε αμέταλλο 

β. μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ μετάλλων 

γ. αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων δύο αμετάλλων 

δ. αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων δύο μετάλλων 

 

4. Τα άτομα των στοιχείων ενώνονται μεταξύ τους:  

α. μέσω των ηλεκτρονίων σθένους 

β. και οδηγούνται σε σύστημα χαμηλότερης ενέργειας 

γ. και αποκτούν δομή ευγενούς αερίου 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

5. Η ονομασία της ένωσης NaHCO3 είναι: 

α. ανθρακικό νάτριο 

β. όξινο ανθρακικό νάτριο 

γ. νιτρικό νάτριο 

δ. δισόξινο ανθρακικό νάτριο 
(15 μονάδες) 



 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (να 

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. Σε μία περίοδο του Περιοδικού Πίνακα η ατομική ακτίνα 

αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

2. Το 7Ν έχει στην εξωτερική του στιβάδα δύο ζεύγη και ένα 

μονήρες ηλεκτρόνιο. 

3. Τα ευγενή αέρια είναι ηλεκτραρνητικά στοιχεία. 

4. Οι δομικές μονάδες των ομοιοπολικών ενώσεων είναι τα μόρια. 

5. Στο μόριο του Ο2 (Ζ=8) υπάρχει ένας διπλός ομοιοπολικός 

δεσμός, ο οποίος είναι μη πολικός. 
(5 μονάδες) 

Α3. Δίνονται τα χημικά στοιχεία 19Κ και 17Cl. 

α. Να αναφέρετε το είδος του δεσμού (ιοντικός ή ομοιοπολικός) 

που δημιουργείται μεταξύ αυτών των ατόμων, αιτιολογώντας 

κατάλληλα. 

β. Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηματισμού της ένωσης μεταξύ του 

19Κ και του 17Cl και να γράψετε το χημικό τύπο της ένωσης. 

(5 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα: 

α. το σωστό χημικό τύπο  

β. το όνομα  

κάθε χημικής ένωσης που σχηματίζεται από τους συνδυασμούς.  

 Br- CO3 
2- OH- 

Κ+ (1) (2) (3) 

 

 SO4 2- PO4 3- S2- 

Ca2+ (4) (5) (6) 

 

 O2- NO3
- Cl- 

Zn2+ (7) (8) (9) 
 

 CN- F- OH- 

Η+ (10) (11) (12) 
 

(12 μονάδες) 



 

 

B2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω χημικές ενώσεις ως: οξύ, βάση, άλας και 

οξείδιο (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. ΗNO3 2. NH3  3. SO2  4. Na2SO4 5. Ba(OH)2 

6. CuOH 7.  AgBr 8. KCl  9. ΝΗ4Cl 10. H2SO4  

(5 μονάδες)

   

Β3. Να γράψετε τους χημικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων (να μεταφέρετε 

αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. χλωριούχο νάτριο  2. οξείδιο του αργιλίου 

3. διοξείδιο του άνθρακα 4. οξείδιο του σιδήρου (ΙΙ) 

5. ανθρακικό ασβέστιο 6. νιτρικό νάτριο 

7. θειϊκό οξύ   8. αμμωνία 

(8 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης των στοιχείων με έντονο χρώμα στις 

παρακάτω χημικές ενώσεις (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην 

κόλλα σας). 

1. H3PO4 2. NaNO3 3. K2Cr2O7  

4. ClO4 
- 5. HPO4 2- 6. Al2(CO3)3 

(10 μονάδες) 

Γ2.  Να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας. 

α. Να συγκρίνετε, αιτιολογώντας κατάλληλα, την ατομική ακτίνα μεταξύ των 

στοιχείων: 

1. 3Li και 11Na 2. 19K και 20Ca 

β. Να συγκρίνετε, αιτιολογώντας κατάλληλα, την ηλεκτραρνητικότητα μεταξύ 

των στοιχείων:  

   3. 17Cl και 35Br 4. 7N και 8O 

(8 μονάδες) 

Γ3. Που θα επιλέγατε να αποθηκεύσετε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 

(HCl), σε ένα σιδερένιο ή σε ένα χάλκινο δοχείο; Αιτιολογήστε κατάλληλα την 

απάντησή σας.         

  

       (7 μονάδες) 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Να ισοσταθμίσετε και να μεταφέρετε ολοκληρωμένες στην κόλλα σας τις 

παρακάτω χημικές εξισώσεις: 

 

1. Ca(OH)2 (aq) + HI (g) → CaI2 (aq) + H2O (l) 

2. Na (s) + O2 (g) → Na2O (s) 

3. Ca(NO3)2 (aq) + H2SO4 (aq) → HNO3 (aq) + CaSO4 (s) ↓ 

4. H3PO4 (aq) + Ca(OH)2 (aq) → Ca3(PO4)2 (s) ↓ + H2O (l) 

5. H2SO4 (aq) + NH3 (aq) → (NH4)2SO4 (aq) 
(5 μονάδες) 

 

Δ2. Να μεταφέρετε ολοκληρωμένες στην κόλλα σας τις παρακάτω χημικές 

εξισώσεις απλής αντικατάστασης: 

 

1. Κ(s) + CaCl2 (aq) → 

2. Br2 (l) + NaCl (aq) → 

3. Zn (s) + HF (aq) → 

4. Fe (s) + H2SO4 (aq) → 

5. Cl2 (g) + H2S (aq) → 

6. Mg (s) + H2Ο (l) → 

7. Cu (s) + AgNO3 (aq) → 

8. K (s) + H2O (l) → 
(12 μονάδες) 

Δ3. Να μεταφέρετε ολοκληρωμένες στην κόλλα σας τις παρακάτω χημικές 

εξισώσεις, αναφέροντας το είδος της καθεμίας (σύνθεση, αποσύνθεση): 

1. Al (s) + Cl2 (g) → 

2. H2 (g) + I2 (s) → 

3. Fe(OH)3 (aq) → 

4. CO2 (g) → 

5. H2O (l) → 
(8 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


