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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Έστω αέριο με Τ1, V1, P1 και άλλο αέριο ίσης ποσότητας ίδιου αερίου με T2, V2, P2.
Ισχύει ότι:

α. P1 / V2 = P2*T1 / V1*T2 
β. P1*V1 / T1 = P2*V2 / T2 
γ. T2 / T1 = P2*V2 / P1*V1 
δ. όλα τα παραπάνω 

 (μονάδες 5) 

2. Ποιο από τα επόμενα στοιχεία έχει την μεγαλύτερη ατομική ακτίνα;
α. 8O 
β. 17Cl 
γ. 20Ca 
δ. 10Ne 

(μονάδες 5) 

3. Υδατικό διάλυμα ζάχαρης 20% w/w σημαίνει ότι:
α. σε 100g νερού είναι διαλυμένα 20g ζάχαρη 
β. 100g νερού μπορούν να διαλύσουν 20g ζάχαρη 
γ. σε 100g διαλύματος είναι διαλυμένα 20g ζάχαρη 
δ. σε 100ml διαλύματος είναι διαλυμένα 20g ζάχαρη 

(μονάδες 5) 

4. Ποιος από τους παρακάτω τύπους ανταποκρίνεται ορθά στην ένωση μεταξύ των 16Α
και 37Β; 

α. Α2Β 
β. ΑΒ2 
γ. Β2Α 
δ. Α3Β2 

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

 

α.  Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού μπορεί να διαλυθεί μεγαλύτερη ποσότητα 
ζάχαρης απ’ ότι στην ίδια ποσότητα κρύου νερού. Σ 

β. Τα στοιχεία µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική 
στιβάδα τους. Λ 

γ. Το 11Na αποβάλει ηλεκτρόνια ευκολότερα από το 19Κ. Λ 

δ. Οι χημικοί τύποι των ιοντικών ενώσεων δείχνουν την απλούστερη ακέραιη 
αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα της ένωσης. Σ 

ε. 11,2 L CO2 σε STP συνθήκες, περιέχουν 0,5ΝΑ μόρια CO2. Σ  
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 
3.1. Διαθέτουμε σε δοχείο αέριο μίγμα αερίων CO2 και SO2. Το μίγμα έχει μάζα 7,6 g, ενώ ο 
όγκος του σε STP συνθήκες είναι 3,36 L. 

α. Πόσα mol κάθε αερίου περιέχει το μίγμα; 

Έστω x mol CO2  με Mr = 12+16*2 = 44 και y mol SO2 με Mr = 32+16*2 = 64 

Θα ισχύει λοιπόν ότι mco2 + mso2 = 7,6 και αφού n = m/Mr  m = n*Mr τότε 

44x + 64y = 7,6 (1) 

Επίσης ισχύει ότι nολ. = Vολ./Vm  x + y = 3,36/22,4  

  x + y = 0,15 (2) 

Πολλαπλάσιάζουμε τη σχέση (2) με -44 και προκύπτει -44x -44y = -6,6 (3) και προσθέτοντας 
κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (3) προκύπτει: 

20y = 1  y = 0,05mol και άρα από σχέση (2) x = 0,1mol 

Συνεπώς στο το αέριο μείγμα αποτελείται από 0,1mol CO2 και από 0,05mol SO2 

(μονάδες 7) 

 

β. Ποια είναι η μάζα του CO2 στο μίγμα; 

Γνωρίζουμε ότι n = m/Mr άρα m = n*Mr = 0,1 * 44  m = 4,4g CO2 

(μονάδες 5) 

 
Δίνονται οι τιμές των Αr: C: 12, S: 32, Ο: 16. 

 
 

3.2. Τρία διαδοχικά στοιχεία Α,Β,Γ έχουν μαζικούς αριθμούς AA=2ZA,  AB=2ZB, AΓ = 2ZΓ+1. Εάν 
ισχύει ότι ZA+ΖΒ+ΖΓ=24 τότε να υπολογίσετε: 

 
α. Τον ατομικό και μαζικό αριθμό του κάθε στοιχείου. 

Αφού τα στοιχεία είναι διαδοχικά τότε για τους ατομικούς τους αριθμούς θα ισχύει ότι 
ZA=Z, ZB=Z+1, ZΓ=Z+2. Συνεπώς, αφού ZA+ΖΒ+ΖΓ=24 προκύπτει ότι Ζ+Ζ+1+Ζ+2=24  3Ζ+3=24 
άρα 3Ζ = 21  Ζ = 7 

Οπότε ZA = 7, ZB = 7+1 = 8 και ZΓ = 8+2 = 9 και άρα αφού γνωρίζουμε ότι  AA=2ZA,  AB=2ZB, AΓ = 

2ZΓ+1 τότε προκύπτει AA=14,  AB=18, AΓ =19 

(μονάδες 6) 
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β. Το πλήθος πρωτονίων, ηλεκτρονίων και νετρονίων του κάθε στοιχείου. 

Από τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: 

Α: έχει 7 πρωτόνια και 14-7 = 7 άρα 7 νετρόνια 

Β: έχει 8 πρωτόνια και 16-8 = 8 άρα 8 νετρόνια 

Γ: έχει 9 πρωτόνια και 19-9 = 10 άρα 10 νετρόνια 

(μονάδες 3) 
 

γ. Mε βάση την ηλεκτρονιακή τους κατανομή να προσδιορίσετε την ομάδα και 
την περίοδο του περιοδικού πίνακα στην οποία ανήκουν. 

 

Α: Κ(2), L(5) συνεπώς αφού έχει σε δυο στοιβάδες κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του 
βρίσκεται στην 2η Περίοδο και αφού στην εξωτερική στοιβάδα έχει 5 ηλεκτρόνια βρίσκεται 
στην 15η (VA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

Β: Κ(2), L(6) συνεπώς αφού έχει σε δυο στοιβάδες κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του 
βρίσκεται στην 2η Περίοδο και αφού στην εξωτερική στοιβάδα έχει 5 ηλεκτρόνια βρίσκεται 
στην 16η (VΙA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

Γ: Κ(2), L(7) συνεπώς αφού έχει σε δυο στοιβάδες κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του 
βρίσκεται στην 2η Περίοδο και αφού στην εξωτερική στοιβάδα έχει 5 ηλεκτρόνια βρίσκεται 
στην 17η (VΙΙA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

(μονάδες 4) 

 

3.3. Να γραφούν οι μοριακοί τύποι των παρακάτω ενώσεων: 

 
α. Υδροξείδιο του καλίου  KOH 

β. τριοξείδιο του θείου  SO3 
γ. Μονοξείδιο του αζώτου NO 
δ. Υδρoξείδιο του τρισθενούς σιδήρου  Fe(OH)3 
ε. Υπερχλωρικό κάλιο  KClO4 
στ. Οξείδιο του αργιλίου  Al2O3 
ζ. Υποχλωριώδες οξύ  HClO 
η. Ιωδιούχο κάλιο  KI 
θ. Υπερχλωρικό οξύ  HClO4 
ι. Υπoïωδώδες λίθιο  LiIO 

 




