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ΘΕΜΑ 1ο  

 

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

 

1.  Αν θερμάνουμε δοχείο στο οποίο βρίσκεται ορισμένη ποσότητα αερίου, 
διατηρώντας σταθερή την πίεσή του, τότε η πυκνότητα του αερίου:  

α. δε θα μεταβληθεί 
β. δε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα 
γ. θα ελαττωθεί 
δ. θα αυξηθεί 

 

 (μονάδες 5) 

 

2.  Στοιχείο Α έχει Ζ=19 και στοιχείο Β έχει Ζ=34. Ποιος από τους παρακάτω τύπους 
ανταποκρίνεται στην ένωση μεταξύ τους :  

α. ΑΒ2  
β. Α2Β  
γ. ΑΒ3  
δ. Α3Β2 

 

(μονάδες 5) 

 

3.  Ένα κατιόν Χ+ έχει 18 ηλεκτρόνια και 21 νετρόνια. Ο µαζικός αριθµός του Χ είναι: 
α. 40 
β. 39 
γ. 38 
δ. 21 

 

(μονάδες 5) 

 

4. Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές κατανομές είναι αδύνατο να 
πραγματοποιηθεί; 

α. 2-8-2-1 
β. 2-10-4 
γ. 2-8-18-18-5 
δ. 2-8-7-1 

 
 

(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 άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων. Σ 
β. Το Ne που βρίσκεται στην πρώτη περίοδο και στην 18η ομάδα είναι το πιο 

ηλεκτραρνητικό στοιχείο. Λ 

γ. Κατά το σχηματισμό χημικών δεσμών, όλα τα άτομα αποβάλλουν ή 
προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια. Λ  

δ. Τα μέταλλα είναι ηλεκτροθετικά, ενώ τα αμέταλλα ηλεκτραρνητικά. Σ 
ε. 1mol νιτρικού οξέος περιέχει την ίδια ποσότητα μορίων με 1mol νερού. Σ  

 

(μονάδες 5) 

 
 

  



ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Ποσότητα υδρόθειου (H2S) ζυγίζει 170 g. 
α) Πόσα mol περιέχονται στην ποσότητα αυτή; 
β) Πόσο όγκο καταλαμβάνει η ποσότητα αυτή σε STP συνθήκες; 
γ) Πόσα άτομα υδρογόνου περιέχονται στην ποσότητα αυτή;  

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Ar: Η: 1, S:32 
 
Για το υδρόθειο ισχύει ότι: Mr = 2 + 32 = 34 
 
α) n = m/Mr = 170 / 34  n = 5mol H2S  
β) n = V/Vm  V = n*Vm = 5*22,4  V = 112L 
γ) Σε κάθε μόριο υδρόθειου περιέχονται 2 άτομα υδρογόνου συνεπώς σε κάθε mol 
υδρόθειου περιέχονται 2mol ατόμων υδρογόνου. Αφού έχουμε 5mol υδρόθειο τότε θα 
περιέχονται 10mol ατόμων υδρογόνου και άρα 10ΝΑ άτομα υδρογόνου. 

(μονάδες 9) 
 
 

3.2. Να κατατάξετε τα 9F-, 10Ne, 11Na+ και 12Mg2+ κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους. Να 
αιτιολογήσετε κατάλληλα. 

Όλα τα παραπάνω σωματίδια έχουν ίδιο πλήθος ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα τους. 
Συνεπώς το μέγεθός τους εξαρτάται από τον ατομικό τους αριθμό καθώς όσο μεγαλύτερος 
ο ατομικός αριθμός, τόσα περισσότερα πρωτόνια θα έχουν στον πυρήνα τους και άρα θα 
ασκούνται ισχυρότερες έλξεις μεταξύ πυρήνα και ηλεκτρονίων. Όσο πιο ισχυρές αυτές οι 
έλξεις τόσο πιο μικρό θα είναι και το μέγεθος του σωματιδίου. Συνεπώς αφού  

ΖMg > ZNa > ZNe > ZF τότε θα ισχύει ότι 

Mg2+ < Na+ < Ne < F- 

(μονάδες 8) 
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3.3. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους των ενώσεων H2S, CH4, NaCl, CaCl2. Δίνονται 
οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων 

Η:1, C:6, Na:11, S:16, Cl:17, Ca:20 

Ηλεκτρονιακές κατανομές των στοιχείων 

Η: Κ(1) 

C: K(2), L(4) 

Na: K(2), L(8), M(1) 

S: K(2), L(8), M(6) 

Cl: K(2), L(8), M(7) 

Ca: K(2), L(8), M(8), N(2) 

 

Για το Η2S και τα δύο θέλουν να πάρουν ηλεκτρόνια άρα θα σχηματίσουν ομοιοπολικό 
δεσμό. Άρα: 

 

Για το CΗ4 και τα δύο θέλουν να πάρουν ηλεκτρόνια άρα θα σχηματίσουν ομοιοπολικό 
δεσμό. Άρα: 

 

Για το ΝaCl το νάτριο θέλει να αποβάλει ένα ηλεκτρόνιο και να μετατραπεί σε Na+, ενώ το 
χλώριο να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο και να μετατραπεί σε Cl- άρα θα σχηματίσουν ιοντικό 
δεσμό. Άρα: 

 

Για το CaCl2 το νάτριο θέλει να αποβάλει ένα ηλεκτρόνιο και να μετατραπεί σε Ca2+, ενώ το 
χλώριο να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο και να μετατραπεί σε Cl- άρα θα σχηματίσουν ιοντικό 
δεσμό. Άρα: 

 

(μονάδες 8) 




