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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 

ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α.1 Η αντίδραση Η2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) είναι: 

α. σύνθεσης   β. απλής αντικατάστασης 

γ. διάσπασης   δ. διπλής αντικατάστασης 

[Μονάδες 5] 

Α.2 Ο αριθµός οξείδωσης του S στην χηµική ένωση H2SO4 είναι: 

α. 0  β. +4  γ. +6  δ. -2  

[Μονάδες 5] 

Α.3. Τα χηµικά στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια περίοδο έχουν:  

α. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων  

β. την ίδια ατοµική ακτίνα 

γ. τον ίδιο αριθµό στοιβάδων 

δ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στη εξωτερική τους στοιβάδα 

[Μονάδες 5] 

Α.4 Ποια από τις παρακάτω χηµικές ουσίες ανήκει στα άλατα; 

α. NH4Cl 

β. HCl 

γ. BaO 

δ. H3PO4 

[Μονάδες 5] 

Α.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. Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίες έχουν ίσες 

µάζες.  

β. Το νάτριο (11Na), σχηµατίζει µόνο ιοντικούς δεσµούς. 

γ. Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται αέριο Ο2 σε απόλυτη θερµοκρασία Τ 

και πίεση Ρ. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία, η πίεση θα µειωθεί. 
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δ. Η αντίδραση CaCO3�CaO+CO2 είναι µεταθετική. 

ε. Η ένωση µεταξύ κάθε χηµικού στοιχείου της 1ης (ΙΑ) οµάδας και ενός 

στοιχείου της 17ης οµάδας (VIIA) χαρακτηρίζεται ως οµοιοπολική. 

[Μονάδες 5] 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 ∆ίνονται τα ζεύγη χηµικών στοιχείων:  

i. 19Κ και 3Li 

ii. 18Ar και 2He  

iii. 11Na και 16S  

Εξετάζοντας κάθε ζεύγος ξεχωριστά να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

α. Σε ποια από τα παραπάνω ζεύγη, τα στοιχεία έχουν παρόµοιες χηµικές 

ιδιότητες;  

[Μονάδες 2] 

β. Σε ποιο από τα παραπάνω ζεύγη και τα δυο στοιχεία ανήκουν στην οµάδα 

των ευγενών αερίων; 

[Μονάδες 1] 

γ. Να εξηγήσετε µε ποιο είδος χηµικού δεσµού ενώνονται τα στοιχεία του 

τρίτου ζεύγους. ∆εν απαιτείται η γραφή χηµικών τύπων της ένωσης που 

προκύπτει. 

[Μονάδες 3] 

δ. Να συγκρίνετε την ατοµική ακτίνα των στοιχείων του τρίτου ζεύγους. 

[Μονάδες 3] 

Β.2 α. Να γραφούν οι ονοµασίες των χηµικών ενώσεων που ακολουθούν: 

1. Βa(OH)2 

2. H2SO4 

3. CaCl2 

4. HCl 

5. CO2 

 
β. Να γραφούν οι µοριακοί τύποι των παρακάτω χηµικών ενώσεων. 

1. Αµµωνία 

2. Θειώδες µαγνήσιο 

3. Οξείδιο του καλίου 

4. Ιωδιούχο αργίλιο 

5. Υδροξείδιο του χαλκού(I) 

[Μονάδες 10] 
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Β.3 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας, σωστά συµπληρωµένες µε τους 

κατάλληλους συντελεστές, τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις. Να εξηγήσετε 

γιατί είναι πραγµατοποιήσιµη η κάθε αντίδραση, χρησιµοποιώντας τον πίνακα 

που δίνεται στο τέλος των θεµάτων. 

α) NaCl + AgNO3 →  
β) Zn + HBr →  

γ) FeS + HCl →  

[Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1 α. Τι σηµαίνει ότι η σχετική ατοµική µάζα του καλίου είναι 39; 

[Μονάδες 2] 

β. Ποια είναι η µάζα ενός ατόµου καλίου σε γραµµάρια: (∆ίνεται η σταθερά 

του Avogadro ΝΑ=6,02·10
23

 mol
-1

) 

 [Μονάδες 2] 

Γ.2 ∆ιαθέτουµε τρία υδατικά διαλύµατα ΝaΟΗ: 

∆ιάλυµα Υ1 µάζας 200g και περιεκτικότητας 40% w/w  

∆ιάλυµα Υ2 όγκου 200 ml και συγκέντρωσης 1Μ  

∆ιάλυµα Υ3 όγκου 100 ml και περιεκτικότητας 50% w/v.  

Να διατάξετε τα παραπάνω διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης µάζας της 

διαλυµένης ουσίας (ΝaΟΗ) που περιέχουν.  

∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες Ar(Η)=1, Ar(Ο)=16 και Ar(Νa)=23 

[Μονάδες 4] 
Γ.3 ∆ιαθέτουµε 3 mol ΝΗ3. Να υπολογίσετε: 

α. Ποια είναι η µάζα της σε γραµµάρια;  

[Μονάδες 3] 

β. Πόσα µόρια περιέχει;  

[Μονάδες 3] 

γ. Πόσο όγκο καταλαµβάνει σε πρότυπες συνθήκες (STP);  

[Μονάδες 3] 

δ. Πόσο όγκο καταλαµβάνει σε πίεση 3 atm και θερµοκρασία 27ºC;  

[Μονάδες 4] 

ε. Πόσα άτοµα υδρογόνου περιέχει;  

[Μονάδες 4] 

∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες Αr(H)=1, Αr(Ν)=14 η σταθερά των 

αερίων R=0,082 L·atm ·mol
-1

 K
-1

 και η σταθερά του Avogadro ΝΑ=6,02·10
23

 

mol
-1
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ΘΕΜΑ ∆ 

∆ιαλύονται 28g ΚΟΗ σε νερό και δηµιουργείται υδατικό διάλυµα τελικού όγκου 

500mL (διάλυµα Υ1). 

α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση, καθώς και την %w/v περιεκτικότητα του Υ1.  

[Μονάδες 8] 

β. Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 100 mL του διαλύµατος Υ1, ώστε 

να προκύψει διάλυµα Υ2 µε συγκέντρωση 0,2Μ; 

[Μονάδες 8] 

γ. Αναµειγνύουµε 100 mL διαλύµατος Υ1 µε 300 mL διαλύµατος Υ2 και 

προκύπτει διάλυµα Υ3 που έχει όγκο 400 mL. Να υπολογίσετε την 

συγκέντρωση του διαλύµατος Υ3. 

[Μονάδες 9] 

∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες Αr(H)=1, Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

α) Σειρά δραστικότητας ορισµένων µετάλλων και αµέταλλων: 

Μέταλλα: Κ, Ba, Ca, Na, Mg, Aℓ, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Pt, Au 

←Αύξηση δραστικότητας 

Αµέταλλα: F2, Cl2, Br2, O2, I2, S 

←Αύξηση δραστικότητας 

β) Κυριότερα αέρια και ιζήµατα: 

ΑΕΡΙΑ: HF, HCℓ, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 

IZHMATA: AgCℓ, AgBr, AgI, 

  BaSO4, CaSO4, PbSO4, 

  Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3 

  Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από: Κ2S, Na2S, (NH4)2S 

  Όλα τα υδροξείδια των µετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH)2, 

Ba(OH)2 


