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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ο αριθµός οξείδωσης του φωσφόρου (P) στο φωσφορικό σίδηρο (ΙΙ),
Fe3(PO4)2 είναι :

α. +3 
β. –3 
γ. –5 
δ. +5 

 (μονάδες 5) 

2. Ποιο από τα παρακάτω οξείδια δεν είναι όξινο:
α. CO2 
β. Na2O 
γ. SΟ3 
δ. CO 

(μονάδες 5) 

3. Στοιχείο με ατομικό αριθμό Ζ ανήκει στην 15η ομάδα και την 3η περίοδο του 
Περιοδικού Πίνακα. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ο Ζ θα ισούται με:

α. 16 
β. 17 
γ. 33 
δ. 15

(μονάδες 5) 

4. Το ιόν 26Fe+2 περιέχει:
α. 26 ηλεκτρόνια 
β. 24 πρωτόνια 
γ. 30 πρωτόνια 
δ. 24 ηλεκτρόνια 

(μονάδες 5) 



ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

 

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

α. Σε ένα ιόν, το πλήθος των ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των 
πρωτονίων. 

β. Ο ιοντικός δεσμός σχηματίζεται με μεταφορά ηλεκτρονίων 
γ. Το στοιχείο αργό, Ar (Z = 18), βρίσκεται στην 18η (VIIΙΑ) οµάδα και την 4η 

περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. 
δ. Με προσθήκη P2O5 σε νερό προκύπτει διάλυμα με pH>7 

ε. Αύξηση του όγκου ορισμένης μάζας ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία, 
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης δοχείου.  
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Σε πόσο όγκο διαλύματος HCl πρέπει να διαλύσουμε 30g καθαρού ΗCl για να 
παραλάβουμε διάλυμα με περιεκτικότητα 1,2%w/v;  

(μονάδες 9) 

 

3.2. Ποιο άτοµο έχει µεγαλύτερη ατομική ακτίνα σε κάθε περίπτωση;  

 
α. 7N ή 15Ρ 
β. 19Κ ή 20Ca 
γ. 11Na ή 19K 

 

(μονάδες 6) 

 

3.3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το γράμμα με την 
απάντησή σας. 

 

 
 

(μονάδες 10) 

 

Ονομασία Χημικός Τύπος 
  

Χλωριούχο κάλιο Α 
Υδροξείδιο του χαλκού (ΙΙ) Β 

Διοξείδιο του άνθρακα Γ 
Υδροξείδιο του καλίου Δ 

Όξινος φωσφορικός σίδηρος (ΙΙΙ) Ε 
Μονοξείδιο του άνθρακα Ζ 

Υδροβρώμιο Η 
Υδροξείδιο του νατρίου Θ 
Χλωριούχος χαλκός (ΙΙ) Ι 

Υδρόθειο Κ 




