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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. 1 μόριο Η2S έχει μάζα (ΑrH = 1, ArS = 32)
α. 34 g 
β. 34/ΝΑ g 
γ. 33 g 
δ. 33/ΝΑ g 

 (μονάδες 5) 

2. Διάλυμα HI βρέθηκε να έχει μάζα 400g και περιεκτικότητα 20%w/w. Ποια είναι η
%w/w περιεκτικότητά του αν διπλασιάσουμε την μάζα του διαλύτη;

α. 20%w/w 
β. 40%w/w 
γ. 10%w/w 
δ. 5%w/w 

(μονάδες 5) 

3. Σε υδατικό διάλυμα CaSO4,15% w/w προσθέτουμε νερό. Η αναμενόμενη
περιεκτικότητα του νέου διαλύματος θα είναι:

α. > 15% w/w 
β. < 15% w/w 
γ. = 15% w/w 
δ. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα 

(μονάδες 5) 

4. Τα ηλεκτροθετικά στοιχεία όταν ενώνονται με ηλεκτραρνητικά στοιχεία
σχηματίζουν:

α. Δεν σχηματίζουν δεσμό 
β. Ομοιοπολικό πολικό δεσμό 
γ. Ομοιοπολικό μη πολικό δεσμό 
δ. Ετεροπολικό δεσμό 

(μονάδες 5) 

1.2. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω στοιχεία της πρώτης στήλης με τη συμπεριφορά τους κατά 
το σχηματισμό δεσμού 
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α. 2-8-18-1 1. Αποβολή ηλεκτρονίων 

β. 2 2. Πρόσληψη ηλεκτρονίων 

γ. 2-8-4 3. Αμοιβαία συνεισφορά 
ηλεκτρονίων 

δ. 2-8-6 4. Δεν σχηματίζει δεσμό 

 

 
(α-1, β-4, γ-3, δ-2) 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Τo καθένα από τα 4 ίσου όγκου δοχεία Α, Β, Γ, Δ περιέχει 16g κάποιου από τα αέρια 
CH4, H2, O2, He.     

Δοχείο A Δοχείο Β Δοχείο Γ Δοχείο Δ 
P=24atm 
Θ=27o C  
m=16g 
vL 

P=3atm 
Θ=27o C  
m=16g 
vL 

P=1,5atm 
Θ=27o C  
m=16g 
vL 

P=12atm 
Θ=27o C  
m=16g 
vL 

 
Να προσδιορίσετε ποιο από τα παραπάνω αέρια βρίσκεται στο εκάστοτε δοχείο. 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: ArH=1, ArHe=4, ArC=12, ArO=16 
 

Αρχικά υπολογίζουμε τα Mr των αερίων όπου έχουμε: 

CH4: Mr = 12 + 4*1 = 16 

H2: Mr = 2*1 = 2 

O2: Mr = 2*16 = 32 

He: Ar = 4 

Παίρνοντας την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων προκύπτει ότι: 

P*V = n*R*T όπου από σχέση n = m/Mr προκύπτει P*V = m/Mr*R*T 

Και στα 4 δοχεία έχουμε ίδια θερμοκρασία και άρα ίδια Τ, ίδια μάζα των αερίων και ίδιο 
όγκο. Συνεπώς η πίεση τους εξαρτάται μόνο από το Mr. Από τον παραπάνω τύπο βλέπουμε 
ότι τα μεγέθη P και Mr είναι αντιστρόφως ανάλογα, συνεπώς όσο αυξάνεται το Mr τόσο 
μειώνεται η πίεση. Εύκολά λοιπόν τώρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: 

 

MrO2 > MrCH4 > MrHe > MrH2 και άρα στα δοχεία που θα βρίσκονται τα αέρια αυτά θα 
ισχύει: 

PO2 < PCH4 < PHe < PH2  κάτι που ισχύει αντίστοιχα όπως παρατηρούμε και από τα δοχεία 

PΓ < PB < PΔ < ΡΑ και άρα ισχύει ότι: 

Δοχείο Α περιέχει το Η2 

Δοχείο Β περιέχει το CH4 

Δοχείο Γ περιέχει το Ο2 

Δοχείο Δ περιέχει το Ηe 

(μονάδες 12) 

3.2. Ποια η ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτων ιόντων; 
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α. 12Mg2+ : K(2), L(8) 
β. 16S2- : K(2), L(8), M(8) 
γ. 13Al3+ : K(2), L(8) 
δ. 35Br- : K(2), L(8), M(18), N(8) 
ε. 20Ca2+ : K(2), L(8), M(8) 

(μονάδες 5) 

 

3.3. Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις 

α. Mg3N2  αζωτούχο μαγνήσιο 
β. Ca(OH)2  υδροξείδιο του ασβεστίου 
γ. NH4CN  κυανιούχο αμμώνιο 
δ. N2O4  τετροξείδιο του αζώτου 
ε. NaHCO3  όξινο ανθρακικό νάτριο 
στ. Ca(H2PO4)2  δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο 
ζ. K2Cr2O7  διχρωμικό κάλιο 
η. Na2CO3  ανθρακικό νάτριο 

(μονάδες 8) 

 

 




