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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΗΜΔΙΑΣ Α' ΛΥΚΔΙΟΥ 

26 - 11 - 2022 

 

ΘΔΜΑ Α 

A1. Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε ζηηο παξαθάηω πξνηάζεηο. Να 

μεταυέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 

1. Τν ρεκηθό ζηνηρείν Ν2 έρεη αηνκηθόηεηα: 

α. 2 

β. 4 

γ. 3 

δ. 1 

2. Πνηόο από ηνπο παξαθάηω ρεκηθνύο ζπκβνιηζκνύο αλαθέξεηαη ζην 

κόξην ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ; 

α. NaCl 

β. Η2 

γ. Na+ 

δ. H2O 

3. Τα ειεθηξόληα ηνπ αηόκνπ 3Li πνπ βξίζθνληαη ζηε ζηηβάδα Κ: 

α. έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ελέξγεηα 

β. έρνπλ ηε κηθξόηεξε ελέξγεηα 

γ. βξίζθνληαη ζηελ εμωηεξηθή ζηηβάδα ηνπ αηόκνπ  

δ. δέρνληαη ηε κηθξόηεξε ειθηηθή δύλακε από ηνλ ππξήλα ηνπ αηόκνπ  
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4. Η έλδεημε ζην θξαζί 12.5 % v/v ή 12.5ν  ππνδειώλεη όηη: 

α. ην θξαζί έρεη απαξαίηεηα όγθν 100 mL 

β. πεξηέρνληαη 12.5 mL νηλνπλεύκαηνο ζηα 100 mL θξαζηνύ 

γ. πεξηέρνληαη 12.5 mL λεξνύ ζηα 100 mL θξαζηνύ 

δ. πεξηέρνληαη 12.5 g νηλνπλεύκαηνο ζηα 100 mL θξαζηνύ 

5. Η ηαπηόηεηα ελόο αηόκνπ είλαη: 

α. ν αξηζκόο ηωλ λεηξνλίωλ ηνπ ππξήλα ηνπ 

β. ε κάδα ηνπ 

γ. ν καδηθόο ηνπ αξηζκόο 

δ. ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο 

 (15 μονάδες) 

Α2. Να αληηζηνηρίζεηε θαηάιιεια ηηο δύν ζηήιεο. Να μεταυέρετε αριθμούς & 

γράμματα στην κόλλα σας. 

Έννοια Οριζμός 

1. άηνκν α. απνηειείηαη από έλα είδνο αηόκωλ 

2. κόξην 
β. ην κηθξόηεξν ζωκαηίδην ελόο 

ρεκηθνύ ζηνηρείνπ 

3. αληόλ 
γ. ην κηθξόηεξν θνκκάηη πνπ δηαηεξεί 

ηηο ηδηόηεηεο ηεο ρεκηθήο νπζίαο 

4. ρεκηθή έλωζε 
δ. απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ δύν 

δηαθνξεηηθά είδε αηόκωλ 

5. θαηηόλ ε. είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν 

6. κόξην ρεκηθνύ ζηνηρείνπ δ. είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλν 

 

 (9 μονάδες) 
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Α3. Να δνκήζεηε κε ηνλ ειάρηζην δπλαηό αξηζκό ειεθηξνλίωλ:  

1. ην ρεκηθό ζηνηρείν Φ πνπ έρεη ζπκπιεξωκέλε ηε ζηηβάδα L 

2. ην ρεκηθό ζηνηρείν Υ πνπ έρεη 3 ειεθηξόληα κε ηελ ίδηα ελέξγεηα 

3. ην ρεκηθό ζηνηρείν Ζ πνπ έρεη εμωηεξηθή ηελ ζηηβάδα Κ 

 

Να μεταυέρετε αριθμούς & απαντήσεις στην κόλλα σας. 

(1 μονάδα) 

 

 

ΘΔΜΑ Β  

 

Β1. Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ παξαθάηω Πίλαθα. Να μεταυέρετε 

σσμπληρωμένο τον Πίνακα στην κόλλα σας. 

 

 

 

(12.5 μονάδες) 

 

Β2. Να δνκήζεηε ηα ειεθηξόληα ηωλ παξαθάηω ζωκαηηδίωλ ζε ζηηβάδεο. Να 

μεταυέρετε αριθμούς & απαντήσεις στην κόλλα σας. 

 

α. 6C δ. 7Ν
3-

                                                        

β. 11Na ε. 17Cl-                                                        

γ. 18Ar ζ. 19Κ
+ 

δ. 20Ca η. 24Cr3+
 

ε. 33As θ. 1Η
+ 

 

 

(12.5 μονάδες) 

 

 

 

Σωκαηίδην Ζ Α p+ e- n 

Αl    13 14 

Βe  9   5 

Fe 26 56    

Mn2+ 25    30 

N3-  14   7 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Σην παξαθάηω δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο δηαιπηόηεηαο 

ηεο νπζίαο Α ππό ζηαζεξή πίεζε. 

 
 

Τη ζπκπεξαίλεηε γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο νπζίαο Α; Να αιτιολογήσετε 

κατάλληλα μεταυέροντας το στήμα στην κόλλα σας. 

(9.5 μονάδες) 

 

 

Γ2. Η δηαιπηόηεηα ελόο άιαηνο Α ζην Η2O ζηνπο 25νC είλαη 25 g άιαηνο / 100 

g Η2O. Να ππνινγίζεηε ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θνξεζκέλνπ πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο άιαηνο Α ζηνπο 25νC. Να απαντήσετε, αιτιολογώντας κατάλληλα 

στην κόλλα σας. 

(3 μονάδες) 

 

 

Γ3. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ωο ζωζηέο (Σ) ή ιαλζαζκέλεο 

(Λ). Να μεταυέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 

 

1. Η δηαιπηόηεηα ηωλ ζηεξεώλ ζην Η2Ο κεηώλεηαη κε αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

2. Σε έλα δηάιπκα, ν δηαιύηεο είλαη ην ζπζηαηηθό πνπ βξίζθεηαη ζηε 

κηθξόηεξε αλαινγία. 

3. Τα δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε κέγηζηε πνζόηεηα δηαιπκέλεο νπζίαο 

ιέγνληαη θνξεζκέλα δηαιύκαηα. 

4. Η πεξηεθηηθόηεηα εθθξάδεη ηελ πνζόηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ 

πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλε πνζόηεηα δηαιύκαηνο. 
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5. Τα νκνγελή κίγκαηα (δηαιύκαηα) έρνπλ ηελ ίδηα ζύζηαζε & ηδηόηεηεο ζε 

όιε ηελ έθηαζή ηνπο. 

(12.5 μονάδες) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα στην κόλλα σας, αιτιολογώντας 

κατάλληλα. 

 

Υδαηηθό δηάιπκα Γ1 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 10% w/w ζε άιαο Α, κάδα 250 g 

θαη ππθλόηεηα 0.5 g/mL. 

1. Να ππνινγίζεηε ηα g ηνπ άιαηνο Α πνπ πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα Γ1. 

2. Να ππνινγίζεηε ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

3. Τν δηάιπκα Γ1 αξαηώλεηαη κε πξνζζήθε 250 g H2O. Να ππνινγίζεηε 

ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αξαηωκέλνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

4. Τν δηάιπκα Γ1 αλακεηγλύεηαη κε δηάιπκα Γ2, κάδαο 50 g θαη 

πεξηεθηηθόηεηαο 4% ζε άιαο Α. Να ππνινγίζεηε ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα 

ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αλάκεημε. 

(25 μονάδες) 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


