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                                                                                              Είμαςτε τυχεροί που είμαςτε δάςκαλοι. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

Ον/μο :                                        42  

Ύλη      :   2ο, 3ο, κεφάλαιο       Α΄ Λυκείου  

         21-02-2016. 

ΘΕΜΑ Α 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ.  

Α1. Ποιο από τα επόμενα χθμικά ςτοιχεία ζχει ςε όλεσ τισ χθμικζσ ενϊςεισ του τον ίδιο 

 αρικμό οξείδωςθσ;  

  α)   O   β)   Fe    γ)   F    δ)   Ι  

 

Α2. Σε ποια από τισ επόμενεσ χθμικζσ ενϊςεισ το χλϊριο ζχει μεγαλφτερο αρικμό  

 οξείδωςθσ;  

  α)   NaClO   β)   FeCl2   γ)   Ca(ClO3)2   δ)   HClO4  

 

Α3. Ποιο από τα επόμενα μζταλλα δε διαλφεται ςε υδροχλωρικό οξφ;  

  α)   Ca   β)   Fe    γ)   Al    δ)   Ag  

Α4. Κατά τθν ανάμειξθ διαλυμάτων AgNO3 και HCl πραγματοποιείται αντίδραςθ επειδι:  

 α)   ελευκερϊνεται αζριο,  

 β)   όλα τα άλατα αντιδροφν με οξζα,  

 γ)   καταβυκίηεται ίηθμα,  

 δ)   το υδρογόνο είναι πιο δραςτικό από τον Ag.  

Α5. Ποια από τισ επόμενεσ αντιδράςεισ δεν πραγματοποιείται;  

 α)   Cl2 + NaΙ      β)   Al + AgNO3  γ)   Na + H3PO4          δ)   Br2 + NaF 
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Α6. Ποιεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανκαςμζνεσ;  

 α)   Το κείο ςτο Al2(SO4)3 ζχει αρικμό οξείδωςθσ + 4.  

 β)   Σ’ ζνα δοχείο καταςκευαςμζνο από Cu μποροφμε να αποκθκεφςουμε χωρίσ να 

       αλλοιωκεί διάλυμα ZnSO4.  

 γ)   Για να πραγματοποιθκεί μια αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ, πρζπει    

       απαραίτθτα να παράγεται δυςδιάλυτθ ουςία.  

 δ)  Όλα τα μζταλλα αντιδροφν με Η2Ο.  

 ε)   Ένα υδατικό διάλυμα είναι δυνατόν να περιζχει H3PO4 και NaOH.  

 

        (Μονάδεσ 20+5 = 25).  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να ςυμπλθρϊςετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των παρακάτω αντιδράςεων εφόςον 

 μποροφν να πραγματοποιθκοφν:  

 α)   NaOH + H3PO4    β)   Zn  + AgNO3  

 γ)   Na2SO4 + KOH     δ)  Η2SO3 + Ca(OH)2  

 ε)   Mg  + H2O     στ) KOΗ +ΗNO3  

 ζ)   CaCl2 + (NH4)3PO4    η)   Al  + H2SO4 (αραιό)  

 θ)  Ba(NO3)2 + NaCl     ι)    Na2CO3 + HBr  

 ια) Br2  + KCl     ιβ) Ca  + H2O  

Β2. Ποιεσ από τισ αντιδράςεισ αυτζσ είναι οξειδοαναγωγικζσ και ποιεσ είναι 

 αντιδράςεισ εξουδετζρωςθσ;  

 

         (Μονάδεσ 20+5 = 25).  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να γράψετε από μία χθμικι εξίςωςθ αντίδραςθσ εξουδετζρωςθσ με τθν οποία 

 μποροφν να παραςκευαςτοφν τα άλατα:  

 α)   BaSO4      β)   Ca3(PO4)2  
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Γ2. Σ’ ζνα χθμικό εργαςτιριο υπάρχουν δφο δοχεία καταςκευαςμζνα από Cu, ζνα 

 δοχείο  από Al και ζνα γυάλινο δοχείο. Στα δοχεία αυτά κζλουμε να 

 αποκθκεφςουμε τα εξισ υδατικά διαλφματα:  

 α)   NaCl(aq)   β)   HCl(aq)   γ)   AgNO3 (aq)      δ)   FeSO4 (aq)  

 Να εξθγιςετε ςε τι είδουσ δοχείο πρζπει να αποκθκεφςουμε το κάκε διάλυμα (το 

 γυαλί δεν προςβάλλεται από τα χθμικά αντιδραςτιρια).  

 

         (Μονάδεσ 12+13 = 25).  

ΘΕΜΑ Δ 

Να ςυμπλθρϊςετε ςτα κενά του επόμενου πίνακα τουσ μοριακοφσ τφπουσ των χθμικϊν 

ενϊςεων που προκφπτουν και να γράψετε τα ονόματα των χθμικϊν αυτϊν ενϊςεων.  

 𝑁𝑂3
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2− 𝑂𝐻− 𝐻𝐶𝑂3
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Ba2+      

Fe3+      

H+      

𝑁𝐻4
+      

 

         (Μονάδεσ 25).  

 

 

 


