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ΘΕΜΑ 1ο 

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

1. Ένα άτομο έχει 15p+, 16n0, 15e-. Ο μαζικός και o ατομικός του αριθμός είναι:
α. Α=16, Ζ=30 
β. Α=31, Ζ=15 
γ. Α=15, Ζ=31 
δ. Α=30, Ζ=16 

 (μονάδες 5) 

2. Τα πολυατομικά ιόντα είναι:
α. ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια με έναν πυρήνα
β. ηλεκτρικά φορτισμένα συμπλέγματα σωματιδίων
γ. ηλεκτρικά φορτισμένα μόρια
δ. συμπλέγματα ατόμων

(μονάδες 5) 

3. Διαθέτουμε διάλυμα Δ1 HCl και Δ2 NaOH με συγκεντρώσεις C1 και C2 αντίστοιχα. Αν
για ίδιο όγκο ισχύει C1 > C2  τοτε:

α. Θα υπάρχει μεγαλύτερο ποσό ατόμων υδρογόνου από τις δύο ουσίες 
στο Δ1 από ότι στο Δ2

β. Θα υπάρχει μεγαλύτερο ποσό ατόμων υδρογόνου από τις δύο ουσίες στο 
Δ2 από ότι στο Δ1 

γ. Θα υπάρχει ίσο ποσό ατόμων υδρογόνου από τις δύο ουσίες στο Δ1 και 
στο Δ2

δ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα

(μονάδες 5) 

4. Στοιχείο με ατομικό αριθμό Ζ ανήκει στην 3η κύρια ομάδα και την 4η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ο Ζ θα ισούται με:

α. 35 
β. 31 
γ. 33 
δ. 21 

(μονάδες 5) 
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1.2. Αντιστοιχίστε τις ηλεκτρονιακές κατανομές των στοιχείων της πρώτης στήλης με την 
ομάδα στην οποία ανήκουν. 

α. 2-8-18-8 1. Αλκάλιο 

β. 2-7 2. Γαία 

γ. 2-8-1 3. Αλκαλική Γαία 

δ. 2-8-18-2 4. Ευγενές Αέριο 

ε. 2-8-3 5. Αλογόνο 

 

 
(α-4, β-5, γ-1, δ-3, ε-2) 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 
 

3.1. Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα NaOH, με 20%w/v το ένα και 20%w/w, πυκνότητας 
1,15g/mL το άλλο. Ποιο από τα δύο διαλύματα έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση;  

 

Για το πρώτο διάλυμα θα ισχύει 

Σε 100mL διαλύματος περιέχονται 20g NaOH 

c1 = n/V = m/Mr*V = 20/Mr*0,1  c1 = 200/Mr 

 

Για το δεύτερο διάλυμα θα ισχύει 

Σε 100g διαλύματος περιέχονται 20g NaOH 

Και μέσω της πυκνότητας προκύπτει p = m/V  V = m/p = 100/1,15 και άρα ισχύει ότι 

Σε 100/1,15mL διαλύματος περιέχονται 20g NaOH 

C2 = n/V = m/Mr*V = 20*1,15/Mr*0,1  c2 = 230/Mr 

 

Συνεπώς το δεύτερο διάλυμα (20%w/v) θα έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση 

(μονάδες 8) 

 

3.2. Να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης του C στις παρακάτω ενώσεις. 

α. CO2  x + 2(-2) =0  x = +4 άρα Α.Ο.C = +4 
β. CH4  x + 4(+1) =0  x = -4 άρα Α.Ο.C = -4 
γ. CHCl3  x +1 + 3(-1) =0  x = +2 άρα Α.Ο.C = +2 
δ. CCl4  x + 4(-1) =0  x = +4 άρα Α.Ο.C = +4 
ε. C2H2  2x + 2(+1) =0  x = -1 άρα Α.Ο.C = -1 
στ. CH3OH  x + 4 + 1(-2) =0  x = -2 άρα Α.Ο.C = -2 
ζ. HCOOH  x + 2 + 2(-2) =0  x = +2 άρα Α.Ο.C = +2 

 
(μονάδες 7) 
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3.3. Να γραφούν οι χημικοί τύποι των παρακάτω ενώσεων. 

α. Υποβρωμιώδες οξύ  HBrO 
β. Θειικό μαγνήσιο  MgSO4 
γ. Τριοξείδιο του θείου  SO3 
δ. Θειικό οξύ  H2SO4 
ε. Ανθρακικό βάριο  BaCO3 
στ. Υπερμαγγανικό κάλιο  KMnO4 
ζ. Νιτρικό ασβέστιο  Ca(NO3)2 
η. Κυανιούχο ασβέστιο  Ca(CN)2 
θ. Ανθρακικό αργίλιο  Al2(CO3)3 
ι. Υδροξείδιο του χαλκού (ΙΙ)  Cu(OH)2 

 
(μονάδες 10) 

 




