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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ένα διάλυμα οξέος μπορεί να αντιδράσει με διάλυμα ενός άλατος:
α. μόνο όταν καταβυθίζεται ίζημα 
β. μόνο όταν ελευθερώνεται αέριο 
γ. όταν καταβυθίζεται ίζημα ή ελευθερώνεται αέριο 
δ. οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται πάντα 

 (μονάδες 5) 

2. Τα ιόντα είναι:
α. ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια
β. ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα
γ. ηλεκτρικά φορτισμένα συγκροτήματα ατόμων 
δ. άτομα ή συγκροτήματα ατόμων με ηλεκτρικό φορτίο

(μονάδες 5) 

3. Διαθέτουμε διαλύματα HCl με συγκεντρώσεις C1 και C2, όπου 0,5C1=C2. Αν τα 
αραιώσω με τριπλάσιο όγκο νερού θα έχω C3 και C4 όπου:

α. C3 = C4 
β. C3 > C4 
γ. C4 > C3 
δ. Εξαρτάται από τους αρχικούς όγκους

(μονάδες 5) 

4. Στοιχείο με ατομικό αριθμό Ζ ανήκει στην 2η ομάδα και την 4η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ο Ζ θα ισούται με:

α. 12 
β. 19 
γ. 20 
δ. 38 

(μονάδες 5) 
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1.2. Αντιστοιχίστε τις ενώσεις της πρώτης στήλης με την κατηγορία ενώσεων στην οποία 
ανήκουν. 

 

α. KClO3 1. Oξύ 
 

2. Βάση 
 

3. Άλας 
 

4. Οξείδιο 

β. Ba(OH)2 
γ. NaNO3 
δ. CaSO4 
ε. Mg(OH)2 
στ. NH3 
ζ. P2O5 
η. H3PO4 
θ. NH4HCO3 
ι. HNO3 
 
 

(α-3, β-2, γ-3, δ-3, ε-2, στ-2, ζ-4, η-1, θ-3, ι-1) 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

3.1. Ορισμένη ποσότητα αερίου υδρόθειου (H2S) έχει μάζα 170g. Να υπολογίσετε: 

α. Τον όγκο που καταλαμβάνει σε STP συνθήκες η παραπάνω ποσότητα αερίου. 

Για το υδρόθειο ισχύει: Mr = 2*1 + 32 = 34 

Συνεπώς n = m/Mr = 170/32  n = 5mol 

Άρα n = V/Vm  V = n*Vm = 5*22,4  V = 112L 

(μονάδες 5) 

 

β. Τον αριθμό ατόμων υδρογόνου και τον συνολικό αριθμό ατόμων που περιέχονται 
στην παραπάνω ποσότητα αερίου. 

Σε 1 μόριο υδρόθειο περιέχονται 2 άτομα υδρογόνου και 3 άτομα συνολικά. Συνεπώς: 

Σε 1mol μορίων υδρόθειου περιέχονται 2mol άτομα υδρογόνου και 3mol ατόμων συνολικά 

Άρα σε 5mol μορίων υδρόθειου περιέχονται 2*5 = 10mol άτομα υδρογόνου και 3*5=15mol 
ατόμων συνολικά δηλαδή: 

10ΝΑ άτομα υδρογόνου και ΝΑ άτομα συνολικά 

(μονάδες 3) 

 

γ. Την πυκνότητα του H2S σε πίεση 8,2atm και θερμοκρασία 127o C. 

Από καταστατική εξίσωση ισχύει ότι:  

P*V = n*R*T  P = n*R*T / V = m*R*T / V*Mr = p*R*T / Mr άρα p = P*Mr / R*T. Συνεπώς 

p = 8,2*34 / 0,082*300 = 8,2*34 / 8,2*3 = 34 / 4  p = 8,5g/L 

(μονάδες 6) 

 

δ. Σε δοχείο όγκου V=82L και σε θερμοκρασία 727o C εισάγεται μείγμα που 
αποτελείται από 34g  αερίου υδρόθειου και 56g αερίου αζώτου (Ν2). Να 
υπολογιστεί η συνολική πίεση που ασκείται στο δοχείο από το μίγμα αερίων. 

Για το άζωτο ισχύει ότι: Mr = 2*14 = 28 άρα 

n = m/Mr = 34/34 = 1mol Η2S 

n = m/Mr = 56/28 = 2mol N2 
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Άρα συνολικά έχουμε 2+1 = 3mol αερίων και κατ’ επέκταση ισχύει ότι: 

P*V = n*R*T  P = n*R*T / V = 3*0,082*1000 / 82 = 3*82 / 82  P = 3atm 

(μονάδες 7) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες ArH=1, ArN=7, ArS=32 και η παγκόσμια σταθερά των 
ιδανικών αερίων R=0,082 atm*L/mol*K 

 
 

3.2. Να κατατάξετε τα 16S2- και 17Cl- κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους. 

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:  

ΖCl > ZS τότε θα ισχύει ότι Cl- < S2- 

 

(μονάδες 4) 
 




