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Θέμα 2ο 
 

 

2.1.   

Α) Δίνεται ότι    
  . Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα 

που αναφέρεται στο άτομο του θείου: 

 

Υποατομικά σωματίδια ΣΤΙΒΑΔΕΣ 

 p     n e K L M 

  S 16   2   

(μονάδες 4) 

Β) T ι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 17Cl και του 19K, ιοντικός ή ομοιοπολικός; 

(μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, περιγράφοντας τον τρόπο σχηματισμού του 

δεσμού.          

(μονάδες 7) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Mg(s) + HCl(aq)→ 

β) HCl(aq) + Na2CO3(aq)→ 

γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →       

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και β. 

(μονάδες 4) 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα Na2CO3 με συγκέντρωση 1,5 Μ (διάλυμα Δ1). 

α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα  % w/v του διαλύματος Δ1. 

(μονάδες 8) 

β) Σε 25 mL του Δ1 προστίθενται 50 mL διαλύματος Na2CO3 με συγκέντρωση 0,75 Μ, 

οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του Na2CO3  

στο διάλυμα Δ2; 

(μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g)  ιζήματος παράγεται όταν 50 mL του διαλύματος 

Δ1, αντιδράσουν πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υδατικού διαλύματος 

Ca(OH)2. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  A r (C)=12, A r (O)=16, A r (Na)=23, A r (Ca)=40  
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Θέμα 2ο
 

 

 

2.1.   

Α) Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων.  

 α) 12Mg και 8O  

 β) 8O και 16S          

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες;   

                             (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.               (μονάδες 5) 

 

Β) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

 S2- NO3

- OH
- 

Na
+ (1) (2) (3) 

  

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το χημικό τύπο και το όνομα κάθε 

χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί, συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα.  

                                                                                                    (μονάδες 6) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Mg(s) + HBr(aq) → 

β) KOH(aq) + HBr(aq) → 

γ) FeCl2(aq) + Κ2S(aq) → 

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και γ. 

(μονάδες 4) 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα K2S με συγκέντρωση 0,8 Μ (διάλυμα Δ1).  

α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα  % w/v του διαλύματος Δ1. 

(μονάδες 8) 

β) Σε 80 mL του Δ1 προστίθενται 120 mL διαλύματος K2S συγκέντρωσης 0,4 Μ, οπότε 

προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του K2S στο 

διάλυμα Δ2;  

(μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g)  ιζήματος σχηματίζεται όταν 125 mL του 

διαλύματος Δ1, αντιδράσουν πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υδατικού 

διαλύματος AgNO3. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  A r (S)=32, A r (K)=39, A r (Ag)=108  
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 Θέμα 2ο
 

 

 

2.1.   

Α) Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων:  

α) 16S και 17Cl ,   

β) 17Cl και 9F  

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες;  

(μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                   (μονάδες 5) 

Β) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας.  

 Cl
- 

NO3
- 

S2- 

Zn2+ (1) (2) (3) 

 

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το χημικό τύπο και το όνομα κάθε 

χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα.  

                               (μονάδες 6) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) HCl(aq) + Ca(OH)2(aq)→ 

β) Zn(s) + CuSO4(aq) → 

γ) K2S(aq) + HNO3(aq) → 

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις β και γ. 

(μονάδες 4) 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα Pb(NO3)2 που έχει  όγκο 200 mL και συγκέντρωση 0,5 Μ 

(διάλυμα Δ1). 

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Pb(NO3)2 που περιέχεται στο διάλυμα Δ1 

(μονάδες 8) 

β) Σε 10 mL του Δ1 προστίθενται 40 mL υδατικού διαλύματος Pb(NO3)2 με 

συγκέντρωση 0,1 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ2. Πόση είναι η 

συγκέντρωση (σε M) του Pb(NO3)2 στο διάλυμα Δ2;.  

(μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g) ιζήματος σχηματίζεται όταν 60mL του διαλύματος 

Δ1  αντιδράσουν πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υδατικού διαλύματος 

Na2S. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (S)=32, Ar (Pb)=207  
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Θέμα 2ο
 

 

 

 

2.1.  Δίνονται: χλώριο, 17Cl  και νάτριο, 11Na.  

α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα Cl και Na. 

(μονάδες 4) 

β) Tι είδους δεσμός υπάρχει στη χημική ένωση που σχηματίζεται μεταξύ Na και Cl, 

ιοντικός ή ομοιοπολικός;  

                                         (μονάδα 1) 

γ) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηματισμού του 

δεσμού μεταξύ νατρίου και χλωρίου. 

(μονάδες 7) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Cl2(g) + ΝαI(aq)→ 

β) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) → 

γ) ΚI(aq) + AgNO3(aq)→       

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και γ. 

(μονάδες 4) 

 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Διαλύονται 3,4 g AgNO3 σε νερό οπότε παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα όγκου 400 

mL (διάλυμα Δ1).   

α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του AgNO3 στο διάλυμα Δ1. 

(μονάδες 8) 

β) Σε 20 mL του Δ1 προστίθενται 180 mL νερού οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα 

Δ2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του AgNO3 στο διάλυμα Δ2;  

(μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g)  στερεού CaCl2 απαιτείται για την πλήρη 

αντίδραση με 200 mL του διαλύματος Δ1. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:   

Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Cl)=35,5, Ar (Ca)=40, Ar (Ag)=108 
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Θέμα 2ο
 

 

 

2.1.   

Δίνονται: υδρογόνο, 1Η και οξυγόνο, 8Ο. 

α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του οξυγόνου. 

(μονάδες 2) 

β) Να αναφέρετε το είδος των δεσμών (ιοντικό ή ομοιοπολικό) μεταξύ ατόμων 

υδρογόνου και ατόμων οξυγόνου στο μόριο της χημικής ένωσης: Η2Ο.     

(μονάδες 2)  

γ) Να περιγράψετε τον τρόπο σχηματισμού των δεσμών και να γράψετε τον 

ηλεκτρονιακό τύπο αυτής της χημικής ένωσης.       

(μονάδες 8) 

2.2.  

Α. Να γράψετε τους υπολογισμούς σας για τον προσδιορισμό του αριθμού οξείδωσης 

του χλωρίου, Cl, στη χημική ένωση  HClO3. 

          (μονάδες 4) 

Β. Να συμπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόμενες χημικές εξισώσεις 

που πραγματοποιούνται όλες: 

α) Mg(s) + HI(aq) → 

β) Na2S(aq) + HBr(aq)→ 

γ) KOH(aq) + H2SO4(aq) →      (μονάδες 9) 

 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει ένα υδατικό διάλυμα Pb(NO3)2 που έχει όγκο 500 mL 

και συγκέντρωση 0,6 M (διάλυμα Δ1).  

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Pb(NO3)2  που περιέχεται στο διάλυμα Δ1.  

(μονάδες 8) 

β) Όγκος 250 mL του διαλύματος Δ1 αραιώνεται με 150 mL νερό οπότε 

παρασκευάζεται διάλυμα Δ2.  Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Pb(NO3)2 

στο διάλυμα Δ2. 

(μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόσος είναι  ο όγκος (σε mL) υδατικού διαλύματος KOH με 

συγκέντρωση 1 Μ, που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως με 0,25 L του διαλύματος 

Δ1. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 
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Θέµα 2ο
 

 

2.1. 

Α) ∆ίνεται για το µαγνήσιο: Mg
Z

 24 . Να µεταφέρετε στην κόλλα σας συµπληρωµένο τον 

παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτοµο του µαγνησίου: 

 ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ 

 Ζ νετρόνια ηλεκτρόνια K L M 

Mg 
  12    

(µονάδες 5) 

Β) Τι είδους δεσµός αναπτύσσεται µεταξύ  3Li και του χλωρίου  17Cl, ιοντικός   ή     

οµοιοπολικός;         (µονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του 

δεσµού.         (µονάδες 7) 

 

2.2. 

A) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις χηµικές εξισώσεις των 

χηµικών αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται όλες: 

α)  Zn(s) + AgNO3(aq)→ 

β)  KOH(aq) +  H2SO4(aq)→ 

          (µονάδες 6) 

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση. 

α) «Για τις ενέργειες ΕΜ και ΕL των στιβάδων Μ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕΜ < ΕL» 

          (µονάδες 3) 

β) «To στοιχείο οξυγόνο,  8Ο, βρίσκεται στην 18η (VΙΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του 

Περιοδικού Πίνακα». 

          (µονάδες 3) 

 

Θέµα 4ο 
 

 

Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε υδατικό διάλυµα  BaCl2 µε όγκο 200 mL και 

συγκέντρωση 0,6 Μ (διάλυµα  ∆1).  

α)  Να υπολογίσετε πόση µάζα  (σε g)  BaCl2  περιέχεται  στο διάλυµα ∆1. 

(µονάδες 8) 

β)  Σε 40 mL του ∆1 προστίθενται  80 mL  νερού, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 

∆2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του  BaCl2 στο διάλυµα ∆2;.  

(µονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόσος όγκος (σε mL)  υδατικού διαλύµατος  Κ2CO3  µε 

συγκέντρωση 0,1 Μ απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε  0,1 L του διαλύµατος ∆1. 

(µονάδες 10) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(Cl)=35,5 ,  Ar(Ba)=137. 
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Θέμα 2ο
 

 

2.1.   

Α) Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων:  

α) 12Mg και 14Si ,    

β) 6C  και 14Si.  

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες  (ανάλογες)  χημικές ιδιότητες; 

          (μονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.               (μονάδες 6) 

 

Β) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

 I
- SO4

2- OH
- 

Ca2+ (1) (2) (3) 

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το χημικό τύπο και το όνομα κάθε 

χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα.  

                      (μονάδες 6) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) → 

β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

γ) NH3(aq) + HNO3(aq) → 

(μονάδες 9) 

Β) Να γράψετε τους υπολογισμούς σας για τον προσδιορισμό του αριθμού οξείδωσης 

του  θείου (S) στη χημική ένωση H2SO4 . 

          (μονάδες 3) 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Τα ακόλουθα ερωτήματα προέκυψαν όταν ομάδα μαθητών πειραματίστηκε σε σχολικό 

εργαστήριο με τις ουσίες Ba(ΟΗ)2 και ΗNO3.  

α) Πόση μάζα (σε g) στερεού Ba(ΟΗ)2 πρέπει να διαλυθεί σε νερό ώστε να 

παρασκευαστούν 400 mL διαλύματος Ba(ΟΗ)2  με συγκέντρωση 0,05 Μ (διάλυμα Δ1); 

(μονάδες 8) 

β) Όταν σε 200 mL διαλύματος Δ1 προστεθούν 300 mL νερού, προκύπτει αραιωμένο 

διάλυμα. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του Ba(ΟΗ)2 στο αραιωμένο διάλυμα;  

(μονάδες 7) 

γ) Όγκος 0,2 L διαλύματος Δ1, εξουδετερώνεται πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη 

ποσότητα υδατικού διαλύματος ΗNO3 συγκέντρωσης  0,1 Μ (διάλυμα Δ2).  

Να υπολογιστεί πόσος όγκος (σε mL) διαλύματος Δ2 απαιτείται για την εξουδετέρωση; 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: A r (Η)=1, A r (Ο)=16, A r (Ba)=137. 
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Θέμα 2ο 

 

2.1.   

Α) Να ξαναγράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα, συμπληρώνοντας τα  κενά κάθε στήλης 

με το χημικό  τύπο της ένωσης που αντιστοιχεί .  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               (μονάδες 6) 

Β)  Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του Ν στη χημική ένωση ΝO2 και στο ιόν 

NO2
-
.                                                                                             (μονάδες  6) 

   

 2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των 

παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) HI(aq)  + Al(s)  

β) CaBr2(aq)  + K2S(aq)   

γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s)   

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β. 

         (μονάδες 4) 

 

Θέμα 4ο 

 

Μια ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ  με διάλυση 22,4 g στερεού  

ΚΟΗ σε νερό. Το διάλυμα Δ που παρασκευάστηκε  είχε όγκο 400 mL. 

 

α) Να υπολογίσετε  τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ.       

(μονάδες  7) 

   

 β) Σε 50 mL του  διαλύματος Δ  προσθέτουμε 150mL νερού. Να υπολογίσετε τη 

συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος .  

   (μονάδες  8) 

 

γ) Από το διάλυμα Δ  παίρνουμε 0,2 L και τα εξουδετερώνουμε πλήρως  με την 

ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα Η2SO4. Να υπολογίσετε πόσα g άλατος θα 

παραχθούν. 

(μονάδες 10) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Α r(S) 32, Αr(Κ)=39,  Αr(Ο)=16,  Αr(Η)=1. 

ονομασία 
 

χημικός τύπος 

χλωριούχο ασβέστιο   

υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙ)  

διοξείδιο του άνθρακα  
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Θέμα 2ο 

 

2.1.   Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα τριών  στοιχείων 

X, Y και Z.  

 

στοιχείο 
ατομικός 

αριθμός 

μαζικός 

αριθμός 

αριθμός 

ηλεκτρονίων 

αριθμός 

πρωτονίων 

αριθμός 

νετρονίων 

X 11 23    

Y  37 17   

Z 17    18 
 

α) Να  συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, αφού τον μεταφέρετε στην κόλλα σας. 

                                                                                        (μονάδες 9) 

β) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα;                          

(μονάδα 1) 

     Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                    

  (μονάδες 3)                                                                                          

2.2.  Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που πραγματοποιούνται όλες, 

γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές.                      

α) Ca(ΟΗ)2(aq)  + Η2S(aq) → 

          β) K2CO3(aq)  +  Ca(NO3)2(aq)   → 

          γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

                                                                                        (μονάδες 9) 

Να χαρακτηρίσετε τις αντιδράσεις του προηγούμενου ερωτήματος ως προς το είδος 

τους ως: απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση,  εξουδετέρωση.   

                                                                                        (μονάδες 3) 

 

Θέμα 4ο 

 

Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα NaΟΗ 4 % w/v  (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ.  

(μονάδες 8) 

β) τον όγκο (σε mL) του  διαλύματος Δ  που πρέπει να αραιωθεί με νερό  για να 

προκύψουν 300 mL διαλύματος  NaΟΗ 0,01 Μ.  

(μονάδες 7) 

γ) τον όγκο (σε L)  υδατικού διαλύματος ΗNO3  0,1 Μ που απαιτείται  για πλήρη 

εξουδετέρωση  600 mL του διαλύματος Δ.  

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Η)=1. 
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Θέμα 2ο 

 

2.1.  Δίνεται το στοιχείο χλώριο , 17Cl : 

α) Να κάνετε κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του χλωρίου. 

                                                                                             (μονάδες 2) 

β) Να προσδιορίσετε τη θέση (ομάδα, περίοδο) του Cl  στον Περιοδικό Πίνακα. 

                                                                                             (μονάδες 4) 

γ) Τι είδους χημικός δεσμός  υπάρχει  στο μόριο του χλωρίου (Cl2),ομοιοπολικός ή  

ιοντικός; 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

                                                                                               (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                                    

 (μονάδες 5)  

 

2.2. 

Α) «3L αερίου Ο2 περιέχουν περισσότερα μόρια από 3L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.»  

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή (Σ)  ή λανθασμένη (Λ).   

                                                                                               (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας .                                                

(μονάδες 5)                                                                                              

Β) «1mol μορίων Η2Ο αποτελείται συνολικά από3ΝΑ άτομα.»  

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή (Σ)  ή λανθασμένη (Λ).  

                                                                                               (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

(μονάδες 6)                                                                                              

 

Θέμα 4ο 

 

Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα Βa(ΟΗ)2 0,1 Μ  (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α)  τη μάζα (σε g) του Βa(ΟΗ)2 που περιέχεται  σε 200 mL του διαλύματος Δ . 

(μονάδες 7) 

    

β)  τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν αναμειχθούν 2 L 

διαλύματος Δ   με 1 L υδατικού διαλύματος Βa(ΟΗ)2 0,01 Μ.   

(μονάδες 8) 

 

γ) τον όγκο (σε L)  του αερίου ΗCl (σε STP) που απαιτείται για την πλήρη  

εξουδετέρωση  200 mL διαλύματος  Δ. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(H)=1, Αr(O)=16,  Αr(Ba)=137. 

KOKKIOU
Typewritten Text
2749

KOKKIOU
Typewritten Text







Θέμα 2ο 

2.1.   

Α) Να γράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα, συμπληρώνοντας τα  κενά κάθε στήλης  

με το χημικό τύπο της ένωσης που αντιστοιχεί.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                (μονάδες 8) 

B) Ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου, Ν στην  ένωση HΝO3 είναι :      

 α) +5      β) -5    γ) 0 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       

 (μονάδα  1) 
 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                                  

 (μονάδες  4) 

 

2.2.   Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, 

γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές.                      

 α) ΑgNO3(aq) + ΗI(aq) → 

          β) Cl2(g) + CaBr2(aq)   → 

          γ) Al(s) + HCl(aq) → 

                                                                                             (μονάδες 9) 

Να χαρακτηρίσετε τις αντιδράσεις του προηγούμενου ερωτήματος ως προς το είδος 

τους ως: απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση,  εξουδετέρωση.      

                                                                                                (μονάδες 3)                                                                                                                                                                                                         

Θέμα 4ο 

 

Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα HNO3 1 Μ (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α)  τη μάζα (σε g) του HNO3 που περιέχεται σε 0,2 L του διαλύματος Δ . 

(μονάδες 7) 

 

β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν αναμειχθούν 2 L 

διαλύματος Δ  με  2 L υδατικού  διαλύματος HNO3 0,1 Μ.   

 (μονάδες 8) 

 

γ) τον όγκο (σε mL) του υδατικού διαλύματος  Ca(OH)2 0,01 Μ, που απαιτείται για 

την πλήρη  εξουδετέρωση  200 mL διαλύματος  Δ. 

 (μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(N)=14. 

 

χημικός τύπος ονομασία 

 υδροξείδιο του νατρίου 

 χλωριούχος χαλκός (ΙΙ) 

 υδρόθειο 

 οξείδιο του ασβεστίου 
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Θέμα 2ο 

2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

   α) Ζn(s) + HBr(aq)  

   β) AgNO3(aq) + NaBr(aq) 

   γ) Ca(ΟΗ)2(aq) + Η2SO4(aq)  

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β.                         (μονάδες 4) 

 

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ);  

   α) 1 mol οποιασδήποτε χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4 L  

   β) Η ένωση μεταξύ του στοιχείου 17Χ και του στοιχείου 19Ψ είναι ιοντική. 

(μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις              (μονάδες 10)            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

Το γαστρικό υγρό ασθενούς που πάσχει από έλκος του δωδεκαδακτύλου, έχει 

συγκέντρωση ΗCl 0,05Μ (διάλυμα Δ1).  

  α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του Δ1.                                     (μονάδες 7)                                                                

  β) Αν υποτεθεί ότι μέσα στο στομάχι εισέρχονται 3 L γαστρικού υγρού την ημέρα,       

   1) πόση μάζα (g) Al(OH)3 απαιτείται για την εξουδετέρωση του ΗCl του γαστρικού 

υγρού;   

   2) Πόση μάζα (g) Μg(OH)2 απαιτείται για την εξουδετέρωση του ΗCl του γαστρικού 

υγρού;    

                                                                                             (μονάδες 18) 

Δίνονται: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (Al)=27, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 
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Θέμα 2ο 

2.1. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ);  

    α) Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων. 

    β) Το 20Ca2+ έχει 18 ηλεκτρόνια. 

    γ) Τα άτομα της χημικής ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις                   (μονάδες 9)                                                    

 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

    α) Ca(ΟΗ)2(aq) + Η2SO4(aq)  

    β) Zn(s) + AuCl3(aq)  

    γ) K2S(aq) + Pb(NO3)2(aq)   

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις β και γ.                         (μονάδες 4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

Το θαλασσινό νερό έχει συγκέντρωση σε MgCl2 0,05 Μ. Να υπολογισθούν:  

   α) Η μάζα (g) MgCl2 που περιέχεται σε 20 mL θαλασσινού νερού;           (μονάδες 7) 

   β) Ο όγκος (mL) νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL θαλασσινού νερού, για να 

προκύψει διάλυμα 0,02 Μ σε MgCl2.                                                    (μονάδες 8) 

   γ) Η μάζα (g) του ιζήματος που θα σχηματιστεί κατά την προσθήκη περίσσειας Na2CO3 

σε 200 mL θαλασσινού νερού.                                                          (μονάδες 10) 

Δίνονται: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (C)=12, Ar (O)= 16 
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Θέμα 2ο 

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); 

   α) Τo χλώριο (17Cl),  μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικούς και ιοντικούς δεσμούς. 

   β) Η ηλεκτραρνητικότητα καθορίζει την τάση των ατόμων να αποβάλλουν ηλεκτρόνια. 

   γ) Το 17Cl προσλαμβάνει ηλεκτρόνια ευκολότερα από το 9F. 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις               (μονάδες  9)            

 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

   α) Cl2(g)  + H2S(aq)  

   β) NaΟΗ(aq) + H2SO4(aq) 

   γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) 

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ.                          (μονάδες 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Θέμα 4ο 

α) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL υδατικού διαλύματος ΗCl 0,2 Μ, 

για να προκύψει διάλυμα 0,05Μ. 

                                                                                               (μονάδες 7) 

    β) Πόσα mL υδατικού διαλύματος ΗCl 5 M πρέπει να αναμειχθούν με 600 mL 

υδατικού διαλύματος ΗCl 1 Μ για να προκύψει διάλυμα 3 Μ. 

                                                                                               (μονάδες 8) 

    γ) Κατά την επίδραση 400 mL υδατικού διαλύματος ΗCl σε περίσσεια Zn παράγονται 

2240 mL αερίου σε STP. Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος του οξέος. 

                                                                                               (μονάδες 10) 
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Θέμα 2ο 

2.1. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ);  

   α) 1 mol οποιασδήποτε χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4L. 

   β) 1L Ο2(g) περιέχει περισσότερα μόρια απ’ ότι 1L Ν2(g) , στις ίδιες συνθήκες P, T. 

   γ) 1 mol Η2 [Αr(Η)=1] έχει μάζα 2 g. 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις.                     (μονάδες 9) 

 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

     α) HCl(aq)  + Na2CO3(aq)   

     β) HCl(aq)  + Na2SO3(aq)  

     γ) H2S(aq)  + Mg(s)   

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις β και γ.                          (μονάδες 4) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

α) Να υπολογισθεί η συγκέντρωση (Μ) υδατικού διαλύματος ΗCl περιεκτικότητας 7,3 % 

w/v.                                                                                               (μονάδες 7) 

   β) Πόσα mL υδατικού διαλύματος ΗCl  2 Μ πρέπει να αναμειχθούν με 50 mL υδατικού 

διαλύματος ΗCl 4 Μ για να προκύψει διάλυμα 2,5 Μ; 

                                                                                               (μονάδες 8) 

  γ) Ποιος είναι ο ελάχιστος όγκος υδατικού διαλύματος HCl 2 Μ που απαιτείται για να 

διαλύσει 32,7 g ψευδαργύρου (Zn). 

                                                                                               (μονάδες 10) 

Δίνεται: Ar (Zn)=65,4, Ar (H)= 1,  Ar (Cl)= 35,5 
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Θέμα 2ο 

2.1. 

 Α) Να ονομασθούν οι επόμενες χημικές ενώσεις: 

     α) Mg(OH)2  , β) BaCl2  , γ) H3PO4 ,  δ) NH4Br 

 (μονάδες 4) 

Β) Ποιο έχει μεγαλύτερη ακτίνα; α) το 7Ν ή το 15P 

                                            β) το 19K ή το 20Ca 

(μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις               (μονάδες 6) 

 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

     α) Na(s) + H2O(l)  

      β) ΒaCl2(aq) + Na2CO3(aq)  

     γ) NH4Cl(aq) + NaOH(aq)  

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις β και γ.                           (μονάδες 4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

Υδατικό διάλυμα KΟΗ έχει περιεκτικότητα 16,8 % w/v (διάλυμα Δ1) 

α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος Δ1;                             (μονάδες 7) 

   β) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα διαλύματος που προκύπτει με προσθήκη 300 mL 

νερού σε 200 mL του διαλύματος Δ1;                                                   (μονάδες 8) 

   γ) Ποιος όγκος (mL) υδατικού διαλύματος H2SO4 0,5 Μ απαιτείται για την πλήρη 

εξουδετέρωση 50 mL διαλύματος Δ1;                                                  (μονάδες 10) 

Δίνονται: Ar (Η)= 1, Ar (K)=39, Ar (O)=16 
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Θέμα 2ο 

 

2.1.   

Α) Να γράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα, συμπληρώνοντας τα  κενά κάθε στήλης με 

το χημικό  τύπο της ένωσης που αντιστοιχεί .  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               (μονάδες 6) 

Β)  Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του Ν στη χημική ένωση ΝO2 και στο ιόν 

NO2
-
.                                                                                             (μονάδες  6) 

   

 2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των 

παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) HI(aq)  + Al(s)  

β) CaBr2(aq)  + K2S(aq)   

γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s)   

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β. 

         (μονάδες 4) 

 

Θέμα 4ο 

 

Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα HNO3 1 Μ (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α)  τη μάζα (σε g) του HNO3 που περιέχεται σε 0,2 L του διαλύματος Δ . 

(μονάδες 7) 

 

β) τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν αναμειχθούν 2 L 

διαλύματος Δ  με  2 L υδατικού  διαλύματος HNO3 0,1 Μ.   

 (μονάδες 8) 

 

γ) τον όγκο (σε mL) του υδατικού διαλύματος  Ca(OH)2 0,01 Μ, που απαιτείται για 

την πλήρη  εξουδετέρωση  200 mL διαλύματος  Δ. 

 (μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(H)=1, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

 

ονομασία 
 

χημικός τύπος 

χλωριούχο κάλιο   

υδροξείδιο του χαλκού  (ΙΙ)  

διοξείδιο του άνθρακα  
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Θέμα 2ο 

 

2.1. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που πραγματοποιούνται όλες 

γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές.             
 

α) Ζn(s)  + ΗΒr(aq)     → 

β) H2S(aq)  + Ca(OH)2(aq)    → 

γ) Na2CO3(s)  + HCl(aq)      → 

                                                                                                 (μονάδες  9) 

Ποια από τις παραπάνω χημικές εξισώσεις αφορά αντίδραση εξουδετέρωσης;  

Να εξηγήσετε την απάντηση σας                                                        

 (μονάδες  3) 

 

2.2.  

Α) Δίνονται τα στοιχεία  17Cl και 3X.  

   α) Με τι είδους χημικό δεσμό θα ενωθούν μεταξύ τους: ιοντικό ή ομοιοπολικό;   

      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

   (μονάδα  1)  

  Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                         

   (μονάδες  6)  
   

   β) Να γράψετε το  χημικό τύπο της ένωσης που θα σχηματιστεί.  

         (μονάδες  2)  

Β)  Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. 

   (μονάδες  4)  

 
 

Θέμα 4ο 

 
Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα Βa(ΟΗ)2 0,1Μ  (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α)  τη μάζα (σε g) του Βa(ΟΗ)2 που περιέχεται  σε 200 mL του διαλύματος Δ . 

(μονάδες 7)    

 

β)  τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν αναμειχθούν 2 L 

διαλύματος Δ  με 1 L υδατικού διαλύματος Βa(ΟΗ)2 0,01 Μ.   

(μονάδες 8) 

 

γ) τον όγκο (σε L)  του αερίου ΗCl (σε STP) που απαιτείται για την πλήρη  

εξουδετέρωση  200mL διαλύματος  Δ. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(H)=1, Αr(O)=16,  Αr(Ba)=137. 
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Θέμα 2ο 

 

2.1.   Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα τριών  στοιχείων 

X, Υ και  Ζ.  

 

στοιχείο 
ατομικός 

αριθμός 

μαζικός 

αριθμός 

αριθμός 

ηλεκτρονίων 

αριθμός 

πρωτονίων 

αριθμός 

νετρονίων 

Χ 11 23    

Υ  37 17   

Ζ 17    18 
 

α) Να  συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, αφού τον μεταφέρετε στην κόλλα σας. 

                                                                                        (μονάδες 9) 

β) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα;                          

(μονάδα 1) 

     Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                    

  (μονάδες 3)                                                                                          

2.2.  Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις  που γίνονται όλες, 

γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές.                      

α) Ca(ΟΗ)2(aq)  + Η2S(aq) → 

          β) K2CO3(aq)  +  Ca(NO3)2(aq)   → 

          γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

                                                                                        (μονάδες 9) 

Να χαρακτηρίσετε τις αντιδράσεις του προηγούμενου ερωτήματος ως προς το είδος 

τους ως: απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση,  εξουδετέρωση.   

                                                                                        (μονάδες 3) 

 

Θέμα 4ο 

 

Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα  υδατικό διάλυμα  H2SO4  0,1 M (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α) την  περιεκτικότητα % w/v  του διαλύματος Δ.   

(μονάδες 8) 

 

β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του  διαλύματος  που θα προκύψει αν  200 mL του 

διαλύματος Δ αραιωθούν μέχρι τα 500 mL . 

(μονάδες 7) 

 

γ) τον όγκο (σε mL) από το διάλυμα  Δ που απαιτείται  για πλήρη εξουδετέρωση 

1,6g ΝaΟΗ. 

 (μονάδες 10) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Η)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23,Α r(S)=32. 
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Θέμα 2ο 

2.1. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις  που γίνονται όλες, 

γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές.                      

α) Mg(ΟΗ)2(s)  + Η2S(aq) → 

                 β) NaCl(aq)  +  AgNO3(aq)   → 

                   γ) Mg(s) + HBr(aq) → 

                                                                                      (μονάδες 9) 

 Να χαρακτηρίσετε τις αντιδράσεις του προηγούμενου ερωτήματος ως προς το είδος 

τους ως: απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση,  εξουδετέρωση.      

                                                                                            (μονάδες 3)                                                                                                                                                                                                         

2.2.  

 Α) Να γράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα, συμπληρώνοντας τα  κενά .  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

(μονάδες 8) 

B) Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου  (Μn)  στο ιόν MnO4
- είναι :       

      α) +2      β) +7    γ) 0 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                        

(μονάδα  1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.    

                                                                                                (μονάδες  4) 

Θέμα 4ο 

 

Διαθέτουμε  στο εργαστήριο ένα  υδατικό διάλυμα  H2SO4  0,1 M (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

 

α) την  περιεκτικότητα % w/v  του διαλύματος Δ.   

(μονάδες 8) 

β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του  διαλύματος  που θα προκύψει αν  200 mL του 

διαλύματος Δ αραιωθούν μέχρι τα 500 mL . 

(μονάδες 7) 

γ) τον όγκο (σε mL) από το διάλυμα  Δ που απαιτείται  για πλήρη εξουδετέρωση 1,6 

g ΝaΟΗ. 

 (μονάδες 10) 
 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Η)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Α r(S)=32. 

 

χημικός τύπος ονομασία 

 υδροξείδιο του καλίου 

 χλωριούχος σίδηρος(ΙΙ) 

 μονοξείδιο του άνθρακα 

 υδροβρώμιο 
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Θέμα 2ο
 

 

 

2.1.  Δίνονται: χλώριο, 17Cl  και νάτριο, 11Na.  

α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα Cl και Na. 

(μονάδες 4) 

β) T ι είδους δεσμός υπάρχει στη χημική ένωση που σχηματίζεται μεταξύ Na και Cl, 

ιοντικός ή iομοιοπολικός;  

                                         (μονάδα 1) 

γ) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηματισμού του 

δεσμού μεταξύ νατρίου και χλωρίου. 

(μονάδες 7) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Cl2(g) + ΝαI(aq)→ 

β) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) → 

γ) ΚI(aq) + AgNO3(aq) →       

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και γ. 

(μονάδες 4) 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Τα ακόλουθα ερωτήματα προέκυψαν όταν ομάδα μαθητών πειραματίστηκε σε σχολικό 

εργαστήριο με τις ουσίες Ba(ΟΗ)2 και ΗNO3.  

α) Πόση μάζα (σε g) στερεού Ba(ΟΗ)2 πρέπει να διαλυθεί σε νερό ώστε να 

παρασκευαστούν 400 mL διαλύματος Ba(ΟΗ)2  με συγκέντρωση 0,05 Μ (διάλυμα Δ1); 

(μονάδες 8) 

 

β) Όταν σε 200 mL διαλύματος Δ1 προστεθούν 300mL νερού, προκύπτει αραιωμένο 

διάλυμα. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του Ba(ΟΗ)2 στο αραιωμένο διάλυμα;  

(μονάδες 7) 

 

γ) Όγκος 0,2 L διαλύματος Δ1, εξουδετερώνεται πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη 

ποσότητα υδατικού διαλύματος ΗNO3 συγκέντρωσης 0,1 Μ (διάλυμα Δ2).  

Να υπολογιστεί πόσος όγκος (σε mL) διαλύματος Δ2 απαιτείται για την εξουδετέρωση; 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: A r (Η)=1, A r (Ο)=16, A r (Ba)=137. 
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Θέµα 2ο
 

 

2.1. 

Α) ∆ίνεται για το µαγνήσιο Mg�
 �� . Να µεταφέρετε στην κόλλα σας συµπληρωµένο τον 

παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτοµο του µαγνησίου: 

 ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ 

 Ζ νετρόνια ηλεκτρόνια K L M 

Mg 
  12    

(µονάδες 5) 

Β) Τι είδους δεσµός αναπτύσσεται µεταξύ 3Li και του χλωρίου17Cl, ιοντικός   ή     

οµοιοπολικός;         (µονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας περιγράφοντας τον τρόπο σχηµατισµού του 

δεσµού.          

(µονάδες 7) 

2.2. 

A) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις χηµικές εξισώσεις των 

χηµικών αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται όλες: 

α)  Zn(s) + AgNO3(aq)→ 

β)  KOH(aq) +  H2SO4(aq)→         (µονάδες 6) 

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση. 

α) «Για τις ενέργειες ΕΜ και ΕL των στιβάδων Μ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕΜ < ΕL» 

          (µονάδες 3) 

β) «To στοιχείο οξυγόνο, 8Ο, βρίσκεται στην 16η (VΙA) οµάδα και την 3η περίοδο του 

Περιοδικού Πίνακα» 

          (µονάδες 3) 

 

Θέµα 4ο 
 

Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε ένα υδατικό διάλυµα  Pb(NO3)2   που έχει όγκο 

200 mL και συγκέντρωση 0,5 M  (διάλυµα ∆1). 

α)  Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του  Pb(NO3)2  που περιέχεται στο διάλυµα ∆1. 

(µονάδες 8) 

β) Όγκος 100 mL του διαλύµατος ∆1 αραιώνεται µε 300 mL νερό οπότε 

παρασκευάζεται διάλυµα ∆2.  Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του Pb(NO3)2 

στο διάλυµα ∆2. 

(µονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε mL) υδατικού διαλύµατος ΝαOH µε 

συγκέντρωση  0,8 Μ  που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,1 L του 

διαλύµατος ∆1. 

(µονάδες 10) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(Ν)=14,  Ar(O)=16,  Ar(Pb)=207. 
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Θέμα 2ο 

 

2.1.  Δίνεται το στοιχείο χλώριο , 17Cl : 

α) Να κάνετε κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του χλωρίου. 

                                                                                             (μονάδες 2) 

β) Να προσδιορίσετε τη θέση (ομάδα, περίοδο) του Cl  στον Περιοδικό Πίνακα. 

                                                                                             (μονάδες 4) 

γ) Τι είδους χημικός δεσμός  υπάρχει  στο μόριο του χλωρίου (Cl2),ομοιοπολικός ή  

ιοντικός; 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

                                                                                               (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                                    

 (μονάδες 5)  

 

2.2. 

Α) «3 L αερίου Ο2 περιέχουν περισσότερα μόρια από 3 L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.»  

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).  

                                                                                               (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας .                                                

(μονάδες 5)                                                                                              

Β) «1mol μορίων Η2Ο αποτελείται συνολικά από 3ΝΑ άτομα.»  

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). 

                                                                                               (μονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

(μονάδες 6)                                                                                              

 

Θέμα 4ο 

 

Μια ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ  με διάλυση 22,4 g στερεού  
ΚΟΗ σε νερό. Το διάλυμα Δ που παρασκευάστηκε  είχε όγκο 400 mL. 

 

α) Να υπολογίσετε  τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ.       
(μονάδες  7)   

 β) Σε 50 mL του  διαλύματος Δ  προσθέτουμε 150mL νερού. Να υπολογίσετε τη 

συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος .  
   (μονάδες  8) 

γ) Από το διάλυμα Δ  παίρνουμε 0,2 L και τα εξουδετερώνουμε πλήρως  με την 
ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα Η2SO4.  Να υπολογίσετε πόσα g άλατος θα 
παραχθούν. 

(μονάδες 10) 
 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Η)=1, Αr(Ο)=16, Α r(S)=32, Αr(K)=39.   
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Θέμα 2ο
 

 

2.1.  

Α) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:  

 Br
- CO3

2- OH
- 

Li
+ (1) (2) (3) 

 

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το χημικό τύπο και το όνομα κάθε 

χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα.  

 (μονάδες 6) 

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή ως λανθασμένες και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση. 

α) Ο αριθμός οξείδωσης του Cl, στη χημική ένωση HClO4, είναι +7. 

(μονάδες 3) 

β) To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του 

Περιοδικού Πίνακα. 

(μονάδες 3) 

2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Mg(s) + Cu(NO3)2(aq)  →  

β) NaOH(aq) + HCl(aq) → 

γ) HI(aq)  + NH3(aq)   →      

(μονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και β. 

(μονάδες 4) 

 

 

Θέμα 4ο 
 

 

Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει ένα υδατικό διάλυμα Pb(NO3)2 που έχει όγκο 500 mL 

και συγκέντρωση 0,6 M (διάλυμα Δ1).  

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Pb(NO3)2  που περιέχεται στο διάλυμα Δ1.  

(μονάδες 8) 

β) Όγκος 250 mL του διαλύματος Δ1 αραιώνεται με 150 mL νερό οπότε 

παρασκευάζεται διάλυμα Δ2.  Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Pb(NO3)2 

στο διάλυμα Δ2 

(μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε πόσος είναι  ο όγκος (σε mL) υδατικού διαλύματος KOH με 

συγκέντρωση 1 Μ, που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως με 0,25 L του διαλύματος 

Δ1. 

(μονάδες 10) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: A r (Ν)=14, A r (O)=16, A r (Pb)=207. 
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Θέμα 2ο 

2.1.   

Α) Να γράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα, συμπληρώνοντας τα  κενά κάθε στήλης  

με το χημικό τύπο της ένωσης που αντιστοιχεί.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                (μονάδες 8) 

B) Ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου, Ν στην  ένωση HΝO3 είναι :      

 α) +5      β) -5    γ) 0 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       

 (μονάδα  1) 
 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.                                                  

 (μονάδες  4) 

 

2.2.   Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 

γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές.                      

 α) ΑgNO3(aq) + ΗI(aq) → 

          β) Cl2(g) + CaBr2(aq)   → 

          γ) Al(s) + HCl(aq) → 

                                                                                             (μονάδες 9) 

Να χαρακτηρίσετε τις αντιδράσεις του προηγούμενου ερωτήματος ως προς το είδος 

τους ως: απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση,  εξουδετέρωση.      

                                                                                                (μονάδες 3)                                                                                                                                                                                                         

Θέμα 4ο 

Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα ΚΟΗ  0,2 Μ  (διάλυμα Δ1). 

 
α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του KOH που περιέχεται σε 50 mL του διαλύματος 
Δ1.   

(μονάδες  7) 

  

β) Σε 150 mL διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 150 mL υδατικού διαλύματος ΚΟΗ 0,1 Μ 
(Δ2). Να υπολογίσετε  τη συγκέντρωση του  διαλύματος  που προκύπτει. 

   (μονάδες  8) 
 
γ) Aπό το  διάλυμα Δ1 παίρνουμε 2 L και τα εξουδετερώνουμε  με περίσσεια 

υδατικού διαλύματος Η2SO4.  Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g)  του άλατος  που θα 
παραχθεί. 

 (μονάδες 10) 
 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr (S)=32, Αr(Κ)=39,  Αr(Ο)=16,  Αr(Η)=1. 
 

χημικός τύπος ονομασία 

 υδροξείδιο του νατρίου 

 χλωριούχος χαλκός(ΙΙ) 

 υδρόθειο 

 οξείδιο του ασβεστίου 
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Θέµα 2ο
 

 

 

2.1.  

Α)  ∆ίνονται δύο ζεύγη στοιχείων:  

α)  18Ar και  13Al ,  

β)  18Ar και  2He  

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόµοιες (ανάλογες) χηµικές ιδιότητες;   

          (µονάδα 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      

          (µονάδες 5) 

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή ως λανθασµένες και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση. 

α)  Ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου, Ν, στο νιτρικό ιόν  ΝO3
-
,  είναι +5. 

          (µονάδες 3) 

β) To στοιχείο αργό, Ar (Ζ=18), βρίσκεται στην 18η (VIIΙA) οµάδα και την 4η περίοδο 

του Περιοδικού Πίνακα. 

(µονάδες 3) 

2.2.  Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α)  Zn(s) + ΑgNO3(aq)→ 

β)  NaOH(aq) + H2SO4(aq)→ 

γ)  ΗBr(aq) + Na2CO3(aq) → 

          (µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και γ. 

 (µονάδες 4) 

 

 

Θέµα 4ο 
 

 

Σε νερό διαλύεται ορισµένη ποσότητα Η2SO4 και το διάλυµα που παρασκευάζεται έχει 

όγκο 400 mL και συγκέντρωση 2 M  (διάλυµα  ∆1).  

α)  Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται στο διάλυµα ∆1. 

(µονάδες 8) 

β)  150 mL νερού προστίθενται σε 50 mL του διαλύµατος ∆1 οπότε παρασκευάζεται 

διάλυµα ∆2.  Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Η2SO4  στο διάλυµα ∆2. 

(µονάδες 7) 

γ)  0,25 L του διαλύµατος ∆1, αντιδρούν πλήρως µε περίσσεια στερεού K2CO3. 

Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε STP; 

(µονάδες 10) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες:  Ar(Η)=1, Ar(O)=16, Ar(S)=32. 
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Θέµα 2ο
 

 

2.1. 

Α) ∆ίνονται δύο ζεύγη στοιχείων:  

α)  12Mg και  14Si ,   
β)  6C και  14Si.  

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόµοιες  (ανάλογες)  χηµικές ιδιότητες; 

          (µονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      (µονάδες 6) 

 

Β) ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας.  

 I
- SO4

2- OH
- 

Ca2+ (1) (2) (3) 

Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό και δίπλα το χηµικό τύπο και το όνοµα κάθε 

χηµικής ένωσης που µπορεί να σχηµατιστεί συνδυάζοντας τα δεδοµένα του πίνακα.  

         (µονάδες 6) 

2.2.  

A) Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α)  Cl2(g) + KBr(aq)→ 

β)  Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

γ)  NH3(aq) + HNO3(aq)→ 

(µονάδες 9) 

Β) Να γράψετε τους υπολογισµούς σας για τον προσδιορισµό του αριθµού οξείδωσης 

του  θείου (S) στη χηµική ένωση H2SO4 . 

          (µονάδες 3) 

 

 

Θέµα 4ο 
 

∆ιαλύονται 3,4 g  AgNO3 σε νερό οπότε παρασκευάζεται  υδατικό διάλυµα όγκου 400 

mL  (διάλυµα  ∆1). 

α)  Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του AgNO3  στο διάλυµα ∆1. 

(µονάδες 8) 

β)  Σε 20mL του ∆1 προστίθενται 180mL νερού οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 

∆2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του  AgNO3  στο διάλυµα ∆2; 

(µονάδες 7) 

γ)  Να υπολογίσετε πόση µάζα (σε g)  στερεού  CaCl2 απαιτείται για την πλήρη 

αντίδραση µε 200 mL του διαλύµατος ∆1. 

(µονάδες 10) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες:   

Ar(Ν)=14, Ar(O)=16,  Ar(Cl)=35,5 ,   Ar(Ca)=40,  Ar(Ag)=108. 
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