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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ο ατομικός αριθμός της τρίτης αλκαλικής γαίας είναι:
α. 16 
β. 17 
γ. 18 
δ. 20 

 (μονάδες 5) 

2. Η διαλυτότητα μιας ουσίας σε ένα διαλύτη:
α. Αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας
β. Μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας
γ. Δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία
δ. Τίποτα από τα παραπάνω

(μονάδες 5) 

3. Τα στοιχεία της 13ης οµάδας έχουν:
α. τρεις στοιβάδες
β. τρία ηλεκτρόνια σθένους
γ. δεκατρία ηλεκτρόνια σθένους
δ. αριθμό οξείδωσης -3

(μονάδες 5) 

4. Σε δοχείο όγκου V, περιέχονται 2mol CO2. Αν προσθέσουμε στο δοχείο 6mol άλλου
άγνωστου αερίου, διατηρώντας την θερμοκρασία και την πίεση σταθερή, ο όγκους
θα γίνει:

α. 8V
β. V/4 
γ. 4V 
δ. V 

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

5. Διάλυμα ονομάζεται κάθε υγρό μίγμα. 
6. Ο αριθµός οξείδωσης του Cl στη χηµική ένωση HClO4 είναι -1. 
7. H διαλυτότητα των αερίων στο νερό μειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 
8. Οι ιοντικές ενώσεις σε στερεή κατάσταση είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
9. Ο δεσµός μεταξύ των ατόμων του αζώτου (7Ν) στο µόριο του N2, είναι τριπλός µη 

πολικός οµοιοπολικός δεσμός. 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ένα αέριο µείγµα που περιέχει Ν2 και Ο2. 224L αέρα σε 
πρότυπες συνθήκες έχουν µάζα 288g. Να υπολογισθούν:  

α. η %w/w και %v/v περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στα δύο αυτά συστατικά 
του. 

(μονάδες 8) 

 

β. ο όγκος που καταλαμβάνουν 72g ατμοσφιαρικού αέρα, µετρηµένα σε πρότυπες 
συνθήκες. 

(μονάδες 7) 

Δίνονται: ArΝ=14, ArΟ:16 
 
 

3.2. Δίνονται τα στοιχεία 17Cl και 3X. 

 
α. Με τι είδους χηµικό δεσµό θα ενωθούν µεταξύ τους: ιοντικό ή 

οµοιοπολικό; 

(μονάδες 5) 

 

β. Να γράψετε το χηµικό τύπο της ένωσης που θα σχηµατιστεί. 
 

(μονάδες 5) 

 
 
 




