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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Σε πόσο όγκο διαλύματος HCl πρέπει να διαλύσουμε 30g καθαρού ΗCl για να
παραλάβουμε διάλυμα με περιεκτικότητα 12%w/v;

α. 250mL 
β. 150mL 
γ. 300mL 
δ. 450mL 

 (μονάδες 5) 

2. Δίνεται το στοιχείο 35Α:
α. Η ένωση με το στοιχείο 56Β θα είναι ομοιοπολική.  
β. Με το στοιχείο 37Γ θα σχηματίσει κρυσταλλικό πλέγμα. 
γ. Δεν μπορεί να σχηματίσει δεσμό με τον εαυτό του.  
δ. Με το υδρογόνο σχηματίζει την ένωση Η2Α. 

(μονάδες 5) 

3. Το μαγνήσιο (Al) βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, ενώ το ιόν
αυτού Al3+ έχει δομή ευγενούς αερίου. Με βάση τα δεδομένα αυτά προκύπτει για το
μαγνήσιο ότι:

α. Έχει ατομικό αριθμό 13 και βρίσκεται στην VA ομάδα του Π.Π.
β. Έχει ατομικό αριθμό 15 και βρίσκεται στην VA ομάδα του Π.Π
γ. Έχει ατομικό αριθμό 16 και βρίσκεται στην VIA ομάδα του Π.Π
δ. Έχει ατομικό αριθμό 13 και βρίσκεται στην ΙIΙΑ ομάδα του Π.Π

(μονάδες 5) 

4. Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται αέριο σε θερμοκρασία Τ και πίεση P. Αν
αυξήσουμε την ποσότητα του αερίου με τη θερμοκρασία να μένει σταθερή, η πίεση:

α. αυξάνεται 
β. παραμένει σταθερή 
γ. ελαττώνεται 
δ. δε μπορούμε να γνωρίζουμε 

(μονάδες 5) 
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1.2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. 

 

α.  Τα χημικά στοιχεία διασπώνται σε απλούστερες χημικές ουσίες. 
β. Το 16S2- έχει 18 ηλεκτρόνια 
γ.  Η ένωση µεταξύ του στοιχείου 17Χ και του στοιχείου 19Ψ είναι ιοντική 
δ. Οι αντιδράσεις απλής αντικατάστασης πραγματοποιούνται αν και μόνο αν είναι πιο 

δραστικό το ελεύθερο στοιχείο της αντίδρασης. 

ε. Όταν διπλασιάζεται ο όγκος του δοχείου που καταλαμβάνει μια ορισμένη ποσότητα 
αερίου SO2, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, η πίεση υποδιπλασιάζεται.  
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Να υπολογιστεί η %w/w και %w/v περιεκτικότητα διαλύματος που προκύπτει μετά από 
προσθήκη 50g HCl σε 0,20L νερού (δίχως να μεταβληθεί ο όγκος). Δίνεται ότι το νερό έχει 
πυκνότητα 1,0g/mL.  

 
(μονάδες 9) 

 

3.2. Να ταξινοµήσετε κατ’ αυξανόµενη ατομική ακτίνα τα παρακάτω άτοµα και να 
αιτιολογήσετε κατάλληλα. 

15P, 16S, 17Cl  
 

(μονάδες 6) 
 
 

3.3. Να ονοµαστούν οι παρακάτω ενώσεις. 

 
α. HI 
β. NH3 
γ. Ca(NO3)2 
δ. AgNO3 
ε. FeCl3 
στ. Η2SO4 
ζ. H3PO4 
η. Mg(NO3)2 
θ. NH4Br 
ι. CO 

 

(μονάδες 10) 

 




