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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1Ο

Στις ερωτήσεις 1-3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. ∆ιάλυµα είναι:
α. κάθε οµογενές µίγµα.
β. κάθε ετερογενές µίγµα.
γ. ένα καθορισµένο σώµα.

(3 µονάδες)

2. Υδατικό διάλυµα ΚΟΗ στους 25οC έχει pH:
α. 2.
β. 7.
γ. 11.

(3 µονάδες)
3. Ισότοπα ονοµάζονται:

α. τα µόρια που έχουν ίδιο ατοµικό αριθµό (Ζ) και διαφορετικό µαζικό
αριθµό (Α).

β. τα άτοµα που έχουν ίδιο ατοµικό αριθµό (Ζ) και διαφορετικό µαζικό
αριθµό (Α).

γ. τα άτοµα που έχουν ίδιο αριθµό νετρονίων (n) και διαφορετικό αριθµό
πρωτονίων (p).

(3 µονάδες)

4. Να δοθούν οι παρακάτω ορισµοί

α. Το 1 mol είναι …………………………………………………………………………………………………
β. Γραµµοµοριακός όγκος Vm αερίου ονοµάζεται .………………………………………….
γ. Συνθήκες S.T.P. σηµαίνει …………………………………………………………………………….

(3 µονάδες)
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

5. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να
συµπληρώσετε τα κενά του.

χηµικό
στοιχείο Ζ αριθµός

ηλεκτρονίων
αριθµός

νετρονίων
κατανοµή

ηλεκτρονίων
σε στιβάδες

θέση του
στοιχείου στον

περιοδικό
πίνακα

Ω....
....

17 18 ……. περίοδος
 ……. οµάδα

Θ....
....

8 Κ=2, L=5 …… περίοδος
 …….οµάδα

Φ25.... 3η περίοδος
  2η οµάδα

(13 µονάδες)

ΘΕΜΑ 2ο

Α. Να γίνει αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στις
παρακάτω στήλες.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (Ar) των παρακάτω στοιχείων:
Η=1, Ν=14, S=32,C=12,O=16

µάζα αερίου αριθµός mol όγκος σε STP/L αριθµός µορίων
1)   4 g H2 α)   0,2 i)     44,8 A)   1,204⋅1023

2)   8,8 g CO2         β)   2 ii)    2,24 B)   12,04⋅1023

γ)   0,1 iii)   4,48 Γ)   0,602⋅1023

(6 µονάδες)

Β. Να περιγράψετε το χηµικό δεσµό που δηµιουργείται µεταξύ των παρακάτω
στοιχείων:
1. του ασβεστίου (20Ca) και του χλωρίου (17Cl).
2. του αζώτου (7Ν) και του υδρογόνου (1Η).

(4 µονάδες)

Για τα ερωτήµατα (Γ) και (∆) δίνεται η σειρά δραστικότητας των
µετάλλων:
Κ,Βα,Ca,Να,Mg,Al,Mn,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt,Au
και η σειρά δραστικότητας των αµετάλλων:
F2,Cl2,Br2,O2,I2,S
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

3

Γ. Να αντιγράψετε και να συµπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω
χηµικές αντιδράσεις (αν αυτές πραγµατοποιούνται) και να χαρακτηρίσετε
κάθε µία ως αντίδραση απλής αντικατάστασης, διπλής αντικατάστασης ή
εξουδετέρωσης.

1. Κ   +    Η2Ο �
2. SO3   +   Mg(OH)2 �
3. Αl   +   HBr �
4. H3PO4    +   KOH �
5. (NH4)2SO4    +   NaOH �

(5 µονάδες)

∆. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω χηµικών αντιδράσεων
(αν αυτές πραγµατοποιούνται) αφού πρώτα γράψετε τους χηµικούς τύπους
των χηµικών στοιχείων και ενώσεων.

1. βρώµιο + χλωριούχο νάτριο�
2. πεντοξείδιο του αζώτου + νερό�
3. αµµωνία + θειικό οξύ�
4. ανθρακικό νάτριο + υδροβρωµικό οξύ�
5. θειώδης ψευδάργυρος + υδροχλωρικό οξύ�

(5 µονάδες)

E. Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης του Ν στις παρακάτω ενώσεις και στα
παρακάτω ιόντα
1. HNO3
2. NO2-1

3. NH3
4. NH4+1

5. N2
(5 µονάδες)
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

4

4

ΘΕΜΑ 3ο

25 gr υδροξειδίου του νατρίου διαλύονται πλήρως σε νερό και σχηµατίζεται
διάλυµα ∆1  όγκου 500 mL και πυκνότητας 1,25 gr/mL.

1. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατ’ όγκον (%w/v)
του διαλύµατος ∆1.

(5 µονάδες)
2. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (%w/w) του

διαλύµατος ∆1.
(5 µονάδες)

3. 200 mL του διαλύµατος ∆1 αναµιγνύονται µε 300 mL διαλύµατος
υδροξειδίου του νατρίου περιεκτικότητας 10%w/v οπότε προκύπτει
διάλυµα ∆2. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατ’
όγκον (%w/v) του διαλύµατος ∆2

(10 µονάδες)
4. Να υπολογιστεί η µοριακότητα κατ’ όγκο (Μ) του διαλύµατος ∆2.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (Ar) των παρακάτω στοιχείων:
Η=1, Να=23, και O=16

(5 µονάδες)

ΘΕΜΑ 4ο

Σε 1000 mL διαλύµατος HCl 0,4Μ προστίθεται περίσσεια Fe. Να
υπολογίσετε:
1. τα mol του υδροχλωρίου που αντιδρούν και να γράψετε τη χηµική εξίσωση

της αντίδρασης που πραγµατοποιείται.
(6 µονάδες)

2. τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται σε:
α) S.T.P. συνθήκες

(5 µονάδες)
β) πίεση 0,82 atm και θερµοκρασία 127οC.

(5 µονάδες)
3. τη συγκέντρωση του άλατος που παράγεται από την αντίδραση.

(4 µονάδες)
4.  πόσα gr C2H4 περιέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων υδρογόνου , µε αυτόν που
     περιέχεται στην ποσότητα του αερίου που ελευθερώνεται από την
     αντίδραση;

(5 µονάδες)
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες Αr(H)=1, Αr(C)=12 και η παγκόσµια
σταθερά των ιδανικών αερίων R=0,082

Kmol
Latm

⋅

⋅ .
Επίσης δίνεται ότι ο όγκος του διαλύµατος δε µεταβάλλεται κατά τη
διάρκεια της αντίδρασης.
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

1

1

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΧΗΜΕΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό αριθµό Α=39 και τα νετρόνιά του

είναι κατά ένα περισσότερα από τα πρωτόνιά του. Ο αριθµός των
ηλεκτρονίων του ατόµου του καλίου είναι:
α) 20
β) 19
γ) 18
δ) 39

(µονάδες 5)
2) ∆ιαθέτουµε κορεσµένο διάλυµα χλωριούχου Νατρίου (ΝαCl),

θερµοκρασίας 5°C. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του διαλύµατος κατά
20°C, τότε:
α) το διάλυµα γίνεται ακόρεστο.
β) το διάλυµα θα παραµείνει κορεσµένο.
γ) η περιεκτικότητά του θα µειωθεί.
δ) η ποσότητα της διαλυµένης ουσίας θα αυξηθεί.

(µονάδες 5)
3) Σε καθαρό νερό προσθέτουµε µεταλλικό νάτριο (Να). Το pH του

διαλύµατος που προκύπτει µπορεί να είναι:
α) 1
β) 6
γ) 7
δ) 11

(µονάδες 5)
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

2

2

4) Τα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
Το σώµα Α έχει ατοµικότητα 2. Το µόριο του σώµατος Β αποτελείται από
άτοµα διαφορετικού ατοµικού αριθµού. Το σώµα Γ διαχωρίζεται στα
συστατικά του µε φυσικές µεθόδους και το σώµα ∆ αποτελείται από δύο
διαφορετικά είδη µορίων και µπορούµε να διακρίνουµε τα συστατικά του µε
γυµνό µάτι. Τότε για τα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ ισχύει ότι:
α) Το Α είναι χηµικό στοιχείο, το Β χηµική ένωση, το Γ µίγµα και το ∆

ετερογενές µίγµα.
β) Το Α είναι χηµική ένωση, το Β χηµικό στοιχείο, το Γ ετερογενές

µίγµα και το ∆ οµογενές µίγµα.
γ) Το Α είναι χηµικό στοιχείο, το Β χηµική ένωση, το Γ µίγµα και το ∆

οµογενές µίγµα.
δ) Το Α είναι οµογενές µίγµα, το Β ετερογενές µίγµα, το Γ χηµικό

στοιχείο και το ∆ χηµική ένωση.
(µονάδες 5)

5) Να αντιστοιχήσετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι µε τους
αντίστοιχους αριθµούς της στήλης ΙΙ.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ
Ουσία Αριθµός οξείδωσης του Br

a) Br2 1) +3
β) HBr 2) 0
γ) BrO3

-1 3) +5
δ) HBrO4 4) -1
ε) NaBrO2 5) +7

(µονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2Ο

Α) Να γράψετε τους µοριακούς τύπους των παρακάτω ενώσεων και στη
συνέχεια να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις.
1) θειικό οξύ και υδροξείδιο του αργιλίου.
2) πεντοξείδιο του φωσφόρου και οξείδιο του ασβεστίου.
3) ανθρακικό κάλιο και φωσφορικό οξύ.
4) ψευδάργυρος και υδροχλώριο.
5) µαγνήσιο και νερό.

(µονάδες 10)
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

3

Β) 1) Στοιχείο Α έχει ατοµικό αριθµό 20. Να βρείτε σε ποια οµάδα
και ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανήκει και να αιτιολογήσετε
τον ισχυρισµό σας.

(µονάδες 2)
2) Το στοιχείο Α ενώνεται µε στοιχείο Β που έχει ατοµικό αριθµό 35.

Τι είδους δεσµό µπορούν να σχηµατίσουν τα παραπάνω στοιχεία και
γιατί; Ποιος είναι ο µοριακός τύπος της ένωσης που σχηµατίζουν και
τι δείχνει ο τύπος αυτός;

(µονάδες 2+1+1)
3) Το στοιχείο Β ενώνεται µε το υδρογόνο Η που έχει ατοµικό αριθµό

Ζ=1. Να εξηγήσετε τι είδους δεσµό µπορεί να σχηµατίσει το στοιχείο
Β µε το υδρογόνο. Να γράψετε το µοριακό τύπο της ένωσης που
σχηµατίζεται.

(µονάδες 2+1)
Γ) Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την

αιτιολογήσετε.
1) σε 68 g υδρόθειου (Η2S) περιέχονται

α) 4 g υδρογόνου.
β) 4NA άτοµα S.
γ) 32 g θείου.

(µονάδες 3)
2) σε 44,8 L διοξειδίου του θείου (SO2) που µετρήθηκαν σε πρότυπες

συνθήκες (STP), περιέχονται:
α) 3ΝΑ µόρια SO2.
β) 64 g SO2.
γ) 4ΝΑ άτοµα οξυγόνου.

(µονάδες 3)
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:
Αr:Η=1, S=32, Ο=16.



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
8

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

4

4

ΘΕΜΑ 3Ο

∆ιαθέτουµε 500 g διαλύµατος αλατιού, πυκνότητας 1,25mL
g  στο οποίο

περιέχονται 20 g αλατιού.

α) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% ww ) του
διαλύµατος;

(µονάδες 5)

β) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατ΄ όγκο (% v
w ) του διαλύµατος;

(µονάδες 8)
Από το παραπάνω διάλυµα εξατµίζονται 100 g νερού.

γ) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% ww ) του νέου
διαλύµατος;

(µονάδες 6)

δ) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατ΄ όγκο (% v
w ) του νέου

διαλύµατος;
(µονάδες 6)

∆ίνεται ότι η πυκνότητα του νερού είναι 1 mL
g .

ΘΕΜΑ 4Ο

α) 4 mol αερίου υδροχλωρίου καταλαµβάνουν όγκο 12 L σε θερµοκρασία
27°C. Να βρεθεί η πίεση του αερίου.

(µονάδες 6)
β) Η παραπάνω ποσότητα του υδροχλωρίου αντιδρά µε διάλυµα ανθρακικού

νατρίου. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που παράγεται σε πρότυπες
συνθήκες (STP).

(µονάδες 8)
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Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

5

5

γ) Αν η ποσότητα του αερίου που παραλαµβάνεται από την παραπάνω
αντίδραση διαλυθεί σε νερό, ώστε να σχηµατιστούν 500 mL διαλύµατος,
ποια είναι η µοριακότητα κατ΄ όγκο του διαλύµατος;

(µονάδες 5)
δ) Το παραπάνω διάλυµα προστίθεται σε 750 mL διαλύµατος του ίδιου

αερίου συγκέντρωσης 2Μ. Να βρεθεί η συγκέντρωση του διαλύµατος που
προκύπτει.

(µονάδες 6)

∆ίνεται η παγκόσµια σταθερά των αερίων: R = 0,082 Kmol
atmL
.

. .



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
0
9

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009  

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1o  
 
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της. 
 
1.1. Ο αριθµός οξείδωσης του P στη χηµική ένωση Η3PO4 είναι: 
 

α. +5 
β. +1 
γ. +3 
δ. -3 

Μονάδες 5 
 
1.2. Σε 3 mol Η2SO4 περιέχονται: 
 

α. ΝΑ µόρια Η2SO4 
β. 3 µόρια Η2SO4 
γ. 12 ΝΑ άτοµα Ο 
δ. 2 ΝΑ άτοµα Η 

Μονάδες 5 
 
1.3. Αν διπλασιαστεί ο όγκος ενός ιδανικού αερίου υπό σταθερή θερµοκρασία χωρίς 

µεταβολή της ποσότητας του αερίου, τότε η πίεσή του: 
 

α. διπλασιάζεται 
β. υποδιπλασιάζεται 
γ. τετραπλασιάζεται 
δ. υποτετραπλασιάζεται 

Μονάδες 5 
 
1.4. Ατοµικότητα στοιχείου είναι: 
 

α. ο αριθµός που δείχνει από πόσα πρωτόνια συγκροτείται ο πυρήνας του ατόµου 
του στοιχείου. 

β. ο αριθµός που δείχνει από πόσα νετρόνια συγκροτείται ο πυρήνας του ατόµου 
του στοιχείου. 

γ. ο αριθµός που δείχνει από πόσα άτοµα συγκροτείται το µόριο του στοιχείου. 
δ. ο αριθµός που δείχνει από πόσα µόρια συγκροτείται το mol του στοιχείου. 

Μονάδες 5 
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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2009  

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

2 

2 

1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

 
α. Τα διαλύµατα είναι ετερογενή µίγµατα  
β. Η διαλυτότητα ενός στερεού αυξάνεται συνήθως µε αύξηση της θερµοκρασίας 
γ. Στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του µορίου 
δ. Σχετική µοριακή µάζα ή µοριακό βάρος λέγεται ο αριθµός που δείχνει πόσες 

φορές είναι µεγαλύτερη η µάζα του µορίου του από το 1/12 της µάζας του 
ατόµου του άνθρακα -12. 

ε. Ο γραµµοµοριακός όγκος (Vm) 1 mol αερίου ισούται µε 22,4L σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2o  
 
2.1. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας: 
 

Θέση στον 
Περιοδικό Πίνακα Στοιχείο Ζ Α p n e 

Κατανοµή 
σε 

στοιβάδες Οµάδα  Περίοδος  
A  39   19    
Β    12 12    
Γ 17 35       
∆  1   1    
Ε   17 19     

 
α. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συµπληρώσετε τα 

κενά κελιά του. 
Μονάδες 5 

 
β. Τι ονοµάζουµε ισότοπα; Να βρείτε ένα ζευγάρι ισοτόπων στον παραπάνω 

πίνακα. 
Μονάδες 4 (3+1) 

 
γ. Περιγράψτε το χηµικό δεσµό που µπορούν να σχηµατίσουν τα ζεύγη των 

παρακάτω ατόµων:  
 

• Β µε Γ  
• Γ µε ∆  
• Γ µε Γ 

Μονάδες 6 (2+2+2) 
 
(Οδηγία: Χαρακτηρίστε τους δεσµούς που σχηµατίζονται ως ιοντικό, πολωµένο 
οµοιοπολικό και µη πολωµένο οµοιοπολικό και εξηγήστε µε λόγια και µε χηµικά σύµβολα 
πως σχηµατίζεται ο δεσµός µεταξύ αυτών των ατόµων ή των ιόντων τους). 
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2.2.  Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα 
κενά κελιά του. 

 
Χηµικός τύπος ένωσης Ονοµασία Ένωσης Χηµική κατηγορία 

H2S   
N2O5 Πεντοξείδιο του Αζώτου Όξινο οξείδιο 
Na2CO3   

 Υδροξείδιο του Νατρίου  
Na2O   
CuNO3   

 
Μονάδες 5 

 
2.3. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές 

αντιδράσεις: 
 

α) …NaOH + …NH4Cl →  
β) …F2 + …HBr →  
γ) …H3PO4 + …Mg(OH)2  →  
δ) …Ca + … H2O →  
ε) …Ag2SO4 +… HCl → 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3o  
 
∆ιαθέτουµε τρία διαλύµατα υδροξειδίου του νατρίου (ΝαΟΗ) Α, Β, Γ µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

Α. 500g διαλύµατος ΝαΟΗ πυκνότητας 1,25 g/mL που περιέχει 20g NaOH. 
Β. ∆ιάλυµα ΝαΟΗ 10% w/v. 
Γ. ∆ιάλυµα ΝαΟΗ c=1M. 

 
α) Ποια είναι η επί τοις %w/w και η επί τοις % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος Α;  

Μονάδες 8 (4+4) 
 
β) Ποιος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 200mL του διαλύµατος Β για να 

προκύψει διάλυµα µε περιεκτικότητα 8% w/v; 
Μονάδες 8 

 
γ) Να υπολογιστεί η επί τοις % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος που θα προκύψει 

αν αναµιχθούν 200mL του διαλύµατος Β µε 300mL του διαλύµατος Γ. 
Μονάδες 9 

 
∆ίνεται Mr NaOH=40. 
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ΘΕΜΑ 4o  
 
∆ίνονται 0,5 mol αερίου υδροχλωρίου (HCl). 
 
α) Να υπολογιστεί µάζα της παραπάνω ποσότητας και ο όγκος της µετρηµένος σε stp. 

Μονάδες 7 
 
β) Να υπολογιστεί ο όγκος της παραπάνω ποσότητας του υδροχλωρίου µετρηµένος σε 

P=2 atm και θερµοκρασία θ = 127 °C  
Μονάδες 5 

 
γ) Αν ολόκληρη η ποσότητα του υδροχλωρίου διαλυθεί σε νερό, σχηµατίζεται διάλυµα 

∆1 όγκου 500 mL. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1. 
Μονάδες 6 

 
δ) Στο παραπάνω διάλυµα ∆1 διαλύουµε επί πλέον 9,125 g αερίου υδροχλωρίου, χωρίς 

µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆2. Να υπολογιστεί 
η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆2. 

Μονάδες 7 
 
∆ίνονται: παγκόσµια σταθερά των αερίων 82 atm LR

1000 mol K
⋅

=
⋅

 
Οι σχετικές ατοµικές µάζες: Η=1 , Cl=35,5 
 
 

Καλή επιτυχία! 
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Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΧΗΜΕΙΑ 
 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1.1 Το ιόν 15 2

8 X −  έχει: 
α) 8 πρωτόνια και 8 ηλεκτρόνια. 
β) 15 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια. 
γ) 8 πρωτόνια και 10 ηλεκτρόνια. 
δ) 7 νετρόνια και 2 ηλεκτρόνια. 

Μονάδες 5 
1.2. Το άζωτο (Ν) έχει αριθµό οξείδωσης +3 στην χηµική ένωση: 

α) 3HNO  
β) 3NH  
γ) 2HNO  
δ) 2N  

Μονάδες 5 
1.3. Η διαλυτότητα ενός αερίου σε υγρό διαλύτη αυξάνεται: 

α) Με την αύξηση της θερµοκρασίας και την αύξηση της πίεσης. 
β) Με την µείωση της θερµοκρασίας και την αύξηση της πίεσης. 
γ) Με την αύξηση της θερµοκρασίας και την µείωση της πίεσης. 
δ) Με την µείωση της θερµοκρασίας και την µείωση της πίεσης. 

Μονάδες 5 
1.4. Το 1 mol 3 4H PO  (φωσφορικό οξύ) περιέχει:  

α) 3 άτοµα υδρογόνου. 
β) AN  άτοµα φωσφόρου. 
γ) 1 mol ατόµων οξυγόνου. 
δ) A8N  µόρια φωσφορικού οξέος. 

Μονάδες 5 
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1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
α) Στον πυρήνα του ιόντος 14 3

7 N −  υπάρχουν 7 πρωτόνια, 7 νετρόνια και 10 
ηλεκτρόνια. 

β) Το mol είναι µονάδα µέτρησης µάζας. 
γ) 5 L αέριας αµµωνίας ( 3NH ) και 5 L αερίου υδρογόνου ( 2H ) που είναι 

µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, περιέχουν τον 
ίδιο αριθµό µορίων. 

δ) Η αντίδραση διάσπασης 3 2CaCO CaO CO→ +  είναι αντίδραση 
οξειδοαναγωγής. 

ε) Κατά την διάλυση πεντοξειδίου του αζώτου ( 2 5N O ) σε νερό, 
προκύπτει βασικό διάλυµα.  

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. ∆ίνονται οι ενώσεις:  

2H S , 3SO , HCl  , BaO  , 3HNO  , KOH  , 3NH  , 3Fe(OH)  , 2CaCl  , 2 5P O . 
α) Να ονοµαστούν και να χαρακτηριστούν ως οξέα, βάσεις, άλατα ή 

οξείδια. 
Μονάδες 5 

β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση µιας βάσης από τις παραπάνω ενώσεις 
µε 2 4H SO . 

Μονάδες 3 
γ) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση ενός οξέος από τις παραπάνω ενώσεις 

µε 2Na O . 
Μονάδες 3 

δ) Ποιες από τις παραπάνω χηµικές ενώσεις αντιδρούν µε νερό; Να 
γραφούν οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 

Μονάδες 3 
2.2. ∆ίνεται ο πίνακας: 

θέση στον 
Περιοδικό 
Πίνακα Στοιχείο Ζ Α p n e 

κατανοµή  
σε 

στιβάδες οµάδα περίοδος 
Cl   35   17    
Rb   85 37      
Mg  12   12     
He     2 2    
S   16 17     
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α) Να αντιγράψετε στο τετράδιο τον πίνακα, και να συµπληρώσετε τα κενά 
κελιά του. 

Μονάδες 2 
β) Ποια από τα παραπάνω χηµικά στοιχεία είναι αλκάλια, ποια αλκαλικές 

γαίες, ποια αλογόνα και ποια ευγενή αέρια. 
Μονάδες 1 

γ) Περιγράψτε τον χηµικό δεσµό που µπορούν να σχηµατίσουν µε το 21H  
το: 
i) Mg  και  
ii) S 

Μονάδες 2 +2  
δ) ∆ιαθέτουµε τρία δοχεία, κατασκευασµένα από διαφορετικό υλικό: Ένα 

δοχείο (Α) χάλκινο, ένα δοχείο (Β) από σίδηρο και ένα δοχείο (Γ) από 
ψευδάργυρο. Θέλουµε να αποθηκεύσουµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
διάλυµα υδροχλωρίου. Ποιο δοχείο θα επιλέγατε για την αποθήκευση; 
(µονάδες 1) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, γράφοντας τις 
κατάλληλες χηµικές εξισώσεις. (µονάδες 3)  
 
∆ίνεται η σειρά δραστικότητας των στοιχείων:  
 

K,Ba,Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Cr,Fe,Ni,Sn,Pb, H ,Cu,Hg,Ag,Pt,Au
αύξηση δραστικότητας←

Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνονται 6,8 g 2H S . Να υπολογιστεί: 
α) Πόσα mol είναι η παραπάνω ποσότητα 2H S ; 

Μονάδες 5 
β) Πόσο όγκο καταλαµβάνει η παραπάνω ποσότητα 2H S  σε πίεση 2 atm  και 

θερµοκρασία 127 C° ;  
Μονάδες 5 

γ) Πόσα άτοµα H  και πόσα γραµµάρια S περιέχει η παραπάνω ποσότητα 2H S ; 
Μονάδες 7 

δ) Πόσα λίτρα 3NH  µετρηµένα σε stp περιέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων 
υδρογόνου µε όσα άτοµα υδρογόνου περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα 

2H S ;  
Μονάδες 8 

∆ίνονται: Ar(H) 1= , Ar(S) 32= , παγκόσµια σταθερά αερίων atm LR 0,082mol K
⋅

=
⋅
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ΘΕΜΑ 4ο 
8 g NaOH  διαλύονται σε νερό και σχηµατίζεται διάλυµα (Α) όγκου 500mL . 
α) Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα %w / v  του διαλύµατος (Α). 

Μονάδες 5 
β) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος (Α) σε mol / L . 

Μονάδες 5 
γ) Το διάλυµα (Α) αραιώνεται µε 1200mL  νερού και προκύπτει διάλυµα (Β). Να 

υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος (Β) σε mol / L . 
Μονάδες 5 

δ) Στο διάλυµα (Α) προσθέτουµε περίσσεια 4NH Cl . Να γραφεί η χηµική 
εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται (µονάδες 3), και να 
υπολογιστεί ο όγκος του εκλυόµενου αερίου σε stp συνθήκες.  

Μονάδες 10 
∆ίνονται: Ar(H) 1= , Ar(Na) 23= , Ar(O) 16=  
 
 
 
 
 
 
 

Σας ευχόµαστε επιτυχία στο διαγώνισµα της ΟΕΦΕ  
και στις σχολικές σας εξετάσεις. 
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Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Α.1. Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα έχουν: 

α) ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα. 
β) ίδια ατοµική ακτίνα. 
γ) ίδιο αριθµό στιβάδων. 
δ) ίδιες χηµικές ιδιότητες. 

Μονάδες 5 
Α.2. Σε ποιο από τα παρακάτω µόρια υπάρχει µη πολικός οµοιοπολικός δεσµός; 

α) HCl  
β) Cl2 
γ) NaCl 
δ) N2O7 

Μονάδες 5 
Α.3. Η σχετική µοριακή µάζα (Μr) της ένωσης N2OX είναι 108.Αν Ar (N)=14 και 

Ar (O)=16 ο µοριακός τύπος της ένωσης είναι: 
α) N2O 
β) N2O3 
γ) N2O5 
δ) N2O7 

Μονάδες 5 
Α.4. Βάσεις σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius είναι όλες οι ενώσεις που: 

α) αντιδρούν µε οξέα. 
β) περιέχουν τη ρίζα OH- 

γ) όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα OH- 

δ) αλλάζουν το χρώµα των δεικτών.  
Μονάδες 5 
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Α.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, για κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ, για τη 
λανθασµένη. 
α) Μια αντίδραση απλής αντικατάστασης γίνεται µόνον εφόσον ένα από τα 

προϊόντα της αντίδρασης είναι ίζηµα,αέριο ή ελάχιστα ιοντιζόµενη 
ένωση. 

β) Κατά µήκος µιας περιόδου του περιοδικού πίνακα, από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, έχουµε ελάττωση του µεταλλικού χαρακτήρα και αύξηση 
του χαρακτήρα αµετάλλου. 

γ) Οι δοµικές µονάδες στις οµοιοπολικές ενώσεις είναι ιόντα 
δ) Ο αριθµός οξείδωσης (Α.Ο) του χρωµίου (Cr) στο διχρωµικό κάλιο 

(K2Cr2O7) είναι +6. 
ε) Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας έχουν 

την ίδια µάζα. 
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1. Σε διάλυµα νιτρικού οξέος (HNO3) συγκέντρωσης 2M και όγκου V 

προσθέτουµε νερό τετραπλάσιου όγκου.Η συγκέντρωση του διαλύµατος που 
προκύπτει είναι: 
α) 0,5M 
β) 8M 
γ) 2M 
δ) 0,4M 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 1 
Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

Μονάδες 5 
 
Β.2. ∆ίνονται οι χηµικές ενώσεις:  

(Α): Ca(OH)2, (Β): H3PO4, (Γ): HCl, (∆): Na2CO3 

α) Ονοµάστε τις ενώσεις. 
Μονάδες 2 

β) Γράψτε το µοριακό τύπο και το όνοµα του ανυδρίτη της ένωσης:  
(Α) και της ένωσης (Β).  

Μονάδες 3 
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γ) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων: 
1) (Α)+(Β) 

Μονάδες 2 
2) (Β)+(∆)  

Μονάδες 2 
 
Β.3. ∆ίνονται τα στοιχεία: 12Mg και 17Cl  

α) Γράψτε την ηλεκτρονιακή δοµή (κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες) 
κάθε στοιχείου. 

Μονάδες 3 
β) Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει κάθε 

στοιχείο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
Μονάδες 4 

γ) Εξηγήστε το είδος δεσµού που σχηµατίζουν τα δύο στοιχεία. Γράψτε το 
χηµικό τύπο της ένωσης που σχηµατίζεται. 

Μονάδες 3 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Ποσότητα αέριας NH3 καταλαµβάνει όγκο 6,72L σε STP. 
Α) Για την ποσότητα αυτή υπολογίστε: 

α) Πόσα mol είναι. 
Μονάδες 5 

β) Πόσα g ζυγίζει. 
Μονάδες 5 

γ) Πόσα άτοµα H και πόσα g N περιέχει. 
Μονάδες 8 

 
Β) Η παραπάνω ποσότητα NH3 διαβιβάζεται σε νερό και προκύπτουν 1200 mL 

διαλύµατος. Υπολογίστε τη συγκέντρωση του διαλύµατος. 
Μονάδες 7 

∆ίνονται: Αr:N:14,H:1. Αριθµός Avogadro:NA=6*1023mol-1. 
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ΘΕΜΑ ∆ 
Σε 640g νερό διαλύουµε 160g υδροξειδίου νατρίου (NaOH).Το διάλυµα (∆1 ) που 
προκύπτει έχει πυκνότητα d=1,25g/mL και θερµοκρασία Θ1 (0C). 
Α) Υπολογίστε: 

α) Τη µάζα και τον όγκο του διαλύµατος.  
Μονάδες 3 

β) Τις περιεκτικότητες %w/w και %w/v των διαλυµάτων. 
Μονάδες 10 

 
Β) Το διάλυµα (∆1) στους Θ1(0C) είναι κορεσµένο. Ψύχουµε το διάλυµα σε 

θερµοκρασία Θ2(0C) (Θ2<Θ1).Στη θερµοκρασία Θ2 η διαλυτότητα του NaOH 
είναι 20g/100gH2O. Υπολογίστε πόσα g NaOH θα αποβληθούν από το διάλυµα 
σαν ίζηµα. 

Μονάδες 4 
 
Γ) Στο διάλυµα (∆1),θερµοκρασίας Θ1, προσθέτουµε περίσσεια H2SO4. Γράψτε τη 

χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται και υπολογίστε την 
µάζα του άλατος που παράγεται. 

Μονάδες 8 
∆ίνονται: Ar(Na)=23  Ar(O)=16  Ar(H)=1  Ar(S)=32. 
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ΤΑΞΗ: Α΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Α.1. Σε ποιo από τα παρακάτω σώµατα το χλώριο σχηµατίζει πολωµένο 

οµοιοπολικό δεσµό: 
α) NaCl 
β) Cl2 
γ) HCl 
δ) CaCl2 

Μονάδες 5 
Α.2. Σε ορισµένο όγκο υδατικού διαλύµατος NaCl συγκέντρωσης C προστίθεται 

εννεαπλάσιος όγκος νερού. Έτσι η συγκέντρωση του νέου διαλύµατος θα είναι: 
α) C/10 
β) 10C 
γ) C/9 
δ) 9C 

Μονάδες 5 
Α.3. Στην ένωση K2Cr2O7 ο αριθµός οξείδωσης του χρωµίου είναι: 

α) 0 
β) +6 
γ) +3 
δ) +5 

Μονάδες 5 
Α.4. Η σχετική ατοµική µάζα ενός στοιχείου (Αr) είναι 32 ενώ η σχετική µοριακή 

του µάζα (Mr) είναι 256. Άρα το µόριο του στοιχείου αποτελείται από: 
α) 2 άτοµα 
β) 4 άτοµα 
γ) 6 άτοµα 
δ) 8 άτοµα 

Μονάδες 5 
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Α.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, για κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ, για 
κάθε λανθασµένη. 
α) 11,2L αέριας αµµωνίας έχουν την ίδια µάζα µε 11,2L αέριου HCl στις 

ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 
β) Αν από ένα άτοµο µαγνησίου (Ζ=12) αφαιρεθούν δύο ηλεκτρόνια, τότε 

αυτό µετατρέπεται σε άτοµο νέου (Ζ=10). 
γ) Στο θειώδες ιόν  το θείο έχει αριθµό οξείδωσης +4. 
δ) Αν ένα στοιχείο Α σχηµατίζει µε το καθένα από τα στοιχεία Β και Γ 

ιοντικές ενώσεις, τότε η ένωση των Β και Γ είναι επίσης ιοντική. 
ε) Το ισότοπο του φθορίου  έχει κατά 50% µεγαλύτερη µάζα από το 

άτοµο του . 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1. α) Να ονοµάσετε κατά IUPAC τις χηµικές ενώσεις: 

H3PO4, KOH, Al2S3, MgSO4, H2S, NH4Cl, BaO, CaCO3. 
Μονάδες 4 

β) Ποια ή ποιες από αυτές είναι οξύ, βάση, αλάτι, οξείδιο; 
Μονάδες 4 

Β.2. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και 
συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 
α) Zn +HCl  
β) Na + H2O  
γ) Cl2 + NaBr  
δ) CaCO3 + HCl  
ε) MgCl2 + NaOH  
στ) H3PO4 + Mg(OH)2  
ζ) HCl + NH3  

Μονάδες 7 
Β.3. Παρακάτω δίνεται ένα τµήµα του περιοδικού Πίνακα: 

Α                  
                Β  
               Ε  Γ 
 ∆               Ζ  
Θ                  
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α) Με βάση τις πληροφορίες που σας δίνει αυτό το τµήµα του Περιοδικού 
Πίνακα, να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες και να 
βρείτε τον ατοµικό αριθµό των στοιχείων Ε και Ζ. 

Μονάδες 2 
β) Ποιο από τα στοιχεία που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα είναι 

ευγενές αέριο; 
Μονάδα 1 

γ) Ποιο ή ποια από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι µέταλλα και 
ποια είναι αµέταλλα; 

Μονάδες 1+2 
δ) Ανάµεσα στα στοιχεία ∆ και Ζ ποιο είναι αυτό που έχει τη µεγαλύτερη 

ατοµική ακτίνα και γιατί; 
Μονάδες 2 

ε) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο των χηµικών ενώσεων που 
σχηµατίζουν µεταξύ τους τα στοιχεία:  
1. ∆+Ζ 
2. Α+Ε. 

Μονάδες 2 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Ποσότητα αερίου CO2 ίση µε 0,1 mol εισάγεται σε δοχείο µε όγκο V. 
Γ1. Να υπολογίσετε: 

α) Τη µάζα του CO2 σε g. 
Μονάδες 3 

β) Τον όγκο που καταλαµβάνει η παραπάνω ποσότητα του CO2 σε STP 
συνθήκες. 

Μονάδες 3 
γ) Πόσα µόρια CO2 περιέχονται στη συγκεκριµένη ποσότητα. 

Μονάδες 3 
δ) Τα mol ατόµων οξυγόνου που περιέχονται στην ποσότητα του CO2. 

Μονάδες 3 
Γ2. Να υπολογισθεί ο όγκος που θα έπρεπε να έχει το δοχείο έτσι ώστε η 

παραπάνω ποσότητα CO2 να ασκεί πίεση ίση µε 0,1 Atm, όταν η θερµοκρασία 
είναι 27oC. 

Μονάδες 6 
Γ3. Ποια πρέπει να είναι η πίεση στο δοχείο έτσι ώστε (σε θερµοκρασία 27o C) η 

πυκνότητα του CO2 να είναι 0,44g/L. 
Μονάδες 7 
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∆ίνονται:  
R = 0,082 Atm.L/mol.K 
Σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=16 
Αριθµός Avogadro NA = 6.1023mol–1. 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
Σε ορισµένο όγκο Η2Ο προσθέτουµε 53g Na2CO3 οπότε σχηµατίζεται διάλυµα ∆1 
όγκου 500mL. 
α) Να υπολογιστούν η %w/v περιεκτικότητα και η συγκέντρωση του ∆1. 

Μονάδες 2+2 
β) Λαµβάνουµε 100mL από το ∆1 και προσθέτουµε Η2Ο οπότε προκύπτει 

διάλυµα ∆2 µε συγκέντρωση 0,4Μ. Ποιος ο όγκος του Η2Ο που προστέθηκε;  
Μονάδες 6 

γ) Λαµβάνουµε 200mL του ∆1, στα οποία προσθέτουµε 100mL διαλύµατος 
Na2CO3 4Μ. Το διάλυµα που προκύπτει αραιώνεται µε Η2Ο µέχρι τελικού 
όγκου 2L οπότε σχηµατίζεται διάλυµα ∆3. Ποια η συγκέντρωση του ∆3;  

Μονάδες 7 
δ) Στον υπόλοιπο όγκο του ∆1 (200mL) προσθέτουµε 100mL διαλύµατος HCl 

2M. Να υπολογιστεί ο όγκος του αερίου που προκύπτει σε STP. 
Μονάδες 8 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(Na)=23, Ar(C)=12, Ar(O)=16.�
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ΤΑΞΗ: Α΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και 

δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1. Το ιόν X
2+

 έχει 18 ηλεκτρόνια. Ο ατοµικός αριθµός του ατόµου X είναι: 

α) 18 

β) 16 
γ) 20 
δ) 36 

Μονάδες 5 

Α2. Υδατικό διάλυµα HNO3 έχει συγκέντρωση 2Μ. Αν προσθέσουµε νερό, το 
διάλυµα που θα προκύψει είναι δυνατό να έχει συγκέντρωση: 

α) 2,1Μ 

β) 2Μ 
γ) 1,5Μ 
δ) 2,5Μ 

Μονάδες 5 

Α3. Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις το άζωτο έχει µεγαλύτερο αριθµό 
οξείδωσης: 

α) HNO2 

β) NO2 
γ) NH3 
δ) KNO3 

Μονάδες 5 

Α4. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι το θειούχο αργίλιο: 

α) Al2(SO4)3 
β) Al2S3 

γ) Al3S2 

δ) Al2(SO3)3 

Μονάδες 5 
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, εάν η πρόταση είναι σωστή και τη λέξη ΛΑΘΟΣ, εάν 
η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α) Σε 4 mol H2SO4 περιέχονται 16 άτοµα οξυγόνου. 

β) Μεταξύ των ατόµων στο µόριο του Η2Ο αναπτύσσεται πολωµένος 
οµοιοπολικός δεσµός. 

γ) Το υδρογόνο (1Η
 
) ανήκει στην οµάδα των αλκαλίων. 

δ) Η στιβάδα Ρ (n=6) µπορεί να περιέχει µέχρι 72 ηλεκτρόνια, όπως 
προκύπτει από τον τύπο 2n

2
. 

ε) Τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση έχουν αριθµό οξείδωσης µηδέν. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις (αντικατάσταση ονοµάτων 

µε µοριακούς τύπους, προϊόντα και συντελεστές): 

α) Na3PO4 + CaCl2→  

Μονάδες 2 

β) χλωριούχο αµµώνιο + υδροξείδιο του ασβεστίου→  

Μονάδες 3 

γ) νιτρικό οξύ + υδροξείδιο του νατρίου →  

Μονάδες 3 

δ) Fe + HCl→  

Μονάδες 2 
B2. Για τα στοιχεία Α, Β, Γ, ∆ και Ε δίνονται οι εξής πληροφορίες: 

α) Το Α έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα µε τον 
άνθρακα (Z=6). 

β) Τα ηλεκτρόνια του Β έχουν όλα περίπου την ίδια ενέργεια. 

γ) Η εξωτερική στιβάδα του Γ είναι η Ν. 
δ) Το ∆ έχει συµπληρωµένη την εξωτερική του στιβάδα. 
ε) Στο Ε υπολείπονται 2 ηλεκτρόνια για να συµπληρωθεί η εξωτερική του 

στιβάδα. 

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και 
να τον µεταφέρετε στο τετράδιό σας. 
 

Στοιχείο  Β    

Ατοµικός 

αριθµός 
18  14 19 16 

Μονάδες 5 
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Β3.  α) Να γίνει αντιστοίχηση µεταξύ των µοριακών τύπων (στήλη Ι) και της 

κατηγορίας που ανήκει η κάθε ένωση (στήλη ΙΙ). Να γράψετε στο τετράδιό 
σας κάθε ζευγάρι που θα προκύψει από την αντιστοίχηση. Να 

αντιστοιχήσετε όλες τις ενώσεις. 
 

(Ι) (ΙΙ) 

1.  Mg(OH)2 α)  οξείδιο 

2.  Η3PO4 β)  βάση 

3.  (ΝΗ4)2S γ)  οξύ 

4.  Fe2O3 δ)  αλάτι 

5.  H2S  

Μονάδες 5 

β) Nα ονοµαστούν οι παραπάνω χηµικές ενώσεις. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα δοχείο εισάγονται 44,8L H2S µετρηµένα σε STP. 

Γ1. Να υπολογίσετε: 

α) Την ποσότητα του Η2S σε mol και τη µάζα του σε γραµµάρια. 

Μονάδες 6 

β) Το πλήθος των ατόµων υδρογόνου που περιέχονται στη συγκεκριµένη 

ποσότητα Η2S. 

Μονάδες 4 

Γ2. Η παραπάνω ποσότητα Η2S διαλύεται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆1 

µε όγκο V1=2L. Να βρείτε τη συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1. 

Μονάδες 3 

Γ3. Αναµιγνύουµε το διάλυµα ∆1 µε ένα άλλο διάλυµα ∆2, όγκου 500mL και 
περιεκτικότητας 10,2% w/v Η2S, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆3. 

Να βρείτε τη συγκέντρωση του διαλύµατος ∆3. 

Μονάδες 12 

∆ίνονται: 
Οι σχετικές ατοµικές µάζες, (Ar): H: 1, S: 32 

Ο αριθµός Avogadro: NA = 6,02·10
23

 mol
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ΘΕΜΑ ∆ 

0,5mol αέριας NH3 διαλύεται σε νερό, οπότε σχηµατίζεται διάλυµα ∆1 όγκου 5L. 

∆1. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1; 

Μονάδες 5 

∆2. Τα 2,5L του διαλύµατος ∆1 εξουδετερώνονται πλήρως µε διάλυµα H2SO4 
1,25M. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύµατος H2SO4 που απαιτείται για 
την πλήρη εξουδετέρωση. 

Μονάδες 10 

∆3  Στα υπόλοιπα 2,5L του διαλύµατος ∆1 διοχετεύεται αέρια NH3, οπότε 
προκύπτει διάλυµα ∆2 συγκέντρωσης 0,5M. Να υπολογίσετε τον όγκο της 

αέριας NH3 που διοχετεύθηκε στο διάλυµα, µετρηµένο σε θερµοκρασία 27
o
C 

και πίεση 2atm. 

Με την προσθήκη της αέριας NH3 δεν µεταβάλλεται ο όγκος του διαλύµατος. 

Μονάδες 10 

∆ίνεται: 
Η παγκόσµια σταθερά των αερίων: R = 0,082atm
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