
ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Σε υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ 0,8 M προσθέτουμε νερό. Το διάλυμα που
προκύπτει είναι δυνατό να έχει συγκέντρωση:

α. 0,85Μ 
β. 0,5Μ 
γ. 0,8Μ 
δ. 0,9Μ 

 (μονάδες 5) 

2. Ο ατομικός αριθμός του δεύτερου αλογόνου είναι:
α. 16 
β. 17 
γ. 18 
δ. 20 

(μονάδες 5) 

3. Αν αυξήσουμε την πίεση ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία τότε η πυκνότητά
του:

α. Δεν θα μεταβληθεί
β. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα
γ. Θα αυξηθεί
δ. Θα μειωθεί

(μονάδες 5) 

4. Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα έχουν:
α. παρόμοιες χημικές ιδιότητες  
β. ίδιο μαζικό αριθμό 
γ. ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων 
δ. σε ίδιο πλήθος στοιβάδων κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά τους 

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

 

α.  Το 19Κ+ έχει 20 ηλεκτρόνια. 
β.  Tα στοιχεία 11Χ και 9Ω σχηµατίζουν ιοντική ένωση. 

γ. Ανάμεσα στα στοιχεία της ΙΑ ομάδα και της 15ης ομάδας του Περιοδικού 
Πίνακα σχηματίζονται ιοντικοί δεσμοί.  

δ.  Κατά την αντίδραση οξέος και βάσης παράγεται πάντα νερό 

ε. 1 mol μορίων οποιασδήποτε χημικής ουσίας, σε STP συνθήκες, 
καταλαμβάνει όγκο 22,4 L.  
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Αναμειγνύουμε διαλύματα Α και Β σε αναλογία όγκου 4 προς 7 αντίστοιχα. Το Α 
διάλυμα έχει περιεκτικότητα 15% w/v. Προκύπτει διάλυμα Γ περιεκτικότητας 22% w/v. Ποια 
η %w/v περιεκτικότητα του Β διαλύματος;  

 
(μονάδες 12) 

 

3.2. Δίνεται για το άτοµο του αζώτου: 7N 

 
α. Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτοµο του 

αζώτου. 

(μονάδες 1) 

 

β. Να αναφέρετε µε τι είδος δεσµό (ιοντικό ή οµοιοπολικό) ενώνονται τα 
άτοµα του αζώτου στο µόριο του αζώτου, N2. 

(μονάδες 3) 

 

 

 

3.3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να ονομάσετε τις ενώσεις που 
προκύπτουν. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα με την απάντησή σας. 

 
 Br- OH- PO4

3- 
Η+ Α Β Γ 

Ca2+ Δ Ε Ζ 
Al3+ Η Θ Ι 

 

(μονάδες 9) 

 




