Γιάννης Κεφαλλωνίτης – Βύρων Χρηστίδης

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

3996

Θέμα 2ο
2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
αντιδράσεων που γίνονται όλες.
α) Zn(s) + HBr(aq) 
β) NaOH(aq) + H3PO4(aq) 
γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) 
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β.
(μονάδες 4)
2.2. Για το στοιχείο Σ γνωρίζουμε ότι έχει ατομικό αριθμό 17.
α) Να κάνετε κατανομή των ηλεκτρονίων του Σ σε στιβάδες.
(μoνάδες 2)
β) Να προσδιορίσετε τη θέση του Σ στον Περιοδικό Πίνακα.
(μoνάδες 3)
γ) Να προσδιορίσετε το είδος του δεσμού( ιοντικός ή ομοιπολικός ) και το χημικό
τύπο της ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ των ατόμων του στοιχείου Σ και ατόμων 3Χ.
(μονάδες 7)
Θέμα 4ο
α) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) αερίου HCl (μετρημένο σε STP ), που χρειάζεται για
την παρασκευή υδατικού διαλύματος
HCl (διάλυμα Δ1) με όγκο 500 mL και
συγκέντρωση 0,5 Μ.
(μονάδες 7)
β) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει αν αναμείξουμε διάλυμα HCl 0,5 Μ με διάλυμα HCl 2
Μ, ώστε το τελικό διάλυμα να έχει συγκέντρωση 1Μ.
(μονάδες 8)
γ) Σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος HCl προσθέτουμε 6,54 g Zn. Να υπολογίσετε τον
όγκο του διαλύματος HCl 0,5 Μ που αντιδρά με την παραπάνω ποσότηταψευδαργύρου.
(μονάδες 10)
Δίνεται σχετική ατομική μάζα : Ar (Zn)= 65,4.

4007

Θέμα 2ο
2.1.Για το άτομο του χλωρίου, δίνεται ότι:
.
α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν
-

του χλωρίου(Cl )
(μονάδες 3)
β) Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το ιόν του χλωρίου.
(μονάδες 2)
γ) Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηματισμού της ένωσης μεταξύ του 19K και του Cl και να
γράψετε τον χημικό τύπο της ένωσης. Να χαρακτηρίσετε την ένωση ως ιοντική ή
ομοιοπολική.
(μονάδες 7)
2.2
Α. Να γράψετε τους υπολογισμούς σας για τον προσδιορισμό του αριθμού οξείδωσης
του φωσφόρου (P) στη χημική ένωση Η3PO4.
(μονάδες 4)
Β. Να συμπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις χημικές εξισώσεις των
χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται όλες:
α) Cl2(g)+ CaBr2(aq)→
β) Al(OH)3(s) + HNO 3(aq) →
γ) K2CO3(aq) + HBr(aq)→
(μονάδες 9)

Θέμα 4ο
Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα ΗNO3 με συγκέντρωση ΗNO3 1,4 Μ (διάλυμα Δ1).
α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε ΗNO3.
(μονάδες 8)
β) 100 mL του Δ1 αναμειγνύονται με 300 mL διαλύματος ΗNO 3(aq) με συγκέντρωση
0,2 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του
ΗΝΟ3 στο διάλυμα Δ2;
(μονάδες 7)
γ) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του άλατος CaCO 3(s) που απαιτείται για να
αντιδράσει πλήρως με 0,1 L του υδατικού διαλύματος Δ1.
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:

A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40.

4019

Θέμα 2ο
2.1. Για το άτομο του καλίου, δίνεται ότι:
α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν
+

του καλίου (Κ ).
(μονάδες 3)
β) Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το ιόν του καλίου.
(μονάδες 2)
γ) Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηματισμού της ένωσης μεταξύ του Κ και του 9F και να
γράψετε τον χημικό τύπο της ένωσης. Να χαρακτηρίσετε την ένωση ως ομοιοπολική ή
ιοντική.
(μονάδες 8)
2.2.
A) Να συμπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόμενες χημικές εξισώσεις
που πραγματοποιούνται όλες:
α) Zn(s) + CuSO 4(aq) →
β) CaCO 3(s) + HBr(aq) →
(μονάδες 6)
Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ) :
α) Για τις ενέργειες ΕΚ και ΕL των στιβάδων Κ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕK .
(μονάδα 1)
η
β) To στοιχείο φθόριο, F (Ζ=9), βρίσκεται στην 17 (VΙΙA) ομάδα και την 2η περίοδο
του Περιοδικού Πίνακα.
(μονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για κάθε πρόταση.
(μονάδες 4)

Θέμα 4ο
Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει υδατικό διάλυμα Η2SO4 που έχει όγκο συγκέντρωση
1,2 Μ (διάλυμα Δ1).
α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται σε 50 mL του διαλύματος
Δ1.
(μονάδες 8)
β) 250 mL του διαλύματος Δ1 αναμιγνύονται με 250 mL διαλύματος Η2SO4(aq) με
συγκέντρωση 0,2 Μ, οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ2.
Να υπολογίσετε τη
συγκέντρωση (σε M) του Η2SO4 στο διάλυμα Δ2.
(μονάδες 7)
γ) 0,25 L του διαλύματος Δ1, αντιδρούν πλήρως με περίσσεια K2CO3(s).
Πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε SΤP;
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: A r (Η)=14, A r (Ο)=16, A r (S)=32.

4064

Θέμα 2ο
2.1.
Α) Το Χ ανήκει στην 3η περίοδο και στην 1η (ΙΑ) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
α) Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του Χ.
(μονάδες 4)
β) Με τι δεσμό θα ενωθεί το Χ με το 17 Cl;
(μονάδες 4)
Β) Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να γράψετε αν ο δεσμός είναι ομοιοπολικός ή
ιοντικός.
α) Ο δεσμός αυτός σχηματίζεται μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου.
β) Ο δεσμός αυτός δημιουργείται με τη αμοιβαία συνεισφορά μονήρων ηλεκτρονίων.
(μονάδες 4)
2.2
Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
αντιδράσεων που γίνονται όλες:
α) AgNO3(aq) + HBr (aq) →
β) Zn (s) + HCl(aq) →
γ) ΚΟΗ(aq) + ΗΝΟ3(aq) →
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ.
(μονάδες 4)

Θέμα 4ο
Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα H2SO4 9,8 % w/v ( διάλυμα Δ1).
α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ1.

(μονάδες 8)

β) Σε 100 mL του διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 400 mL διαλύματος H2SO4 2 M ,οπότε
σχηματίζεται διάλυμα Δ2. Να βρείτε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ2.
(μονάδες 8)
γ) Πόσος όγκος (σε mL) του διαλύματος Δ1 μπορεί να εξουδετερωθεί με 8g στερεού NaOH.
(μονάδες 9)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων: Ar (Η)=1, Ar (Νa)=23, Ar (S)= 32,Ar (Ο)= 16

4119

Θέμα 2ο
2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ);
α) Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν την ίδια ατομική ακτίνα.
β) Το

11Na

αποβάλει ηλεκτρόνια ευκολότερα από το

19Κ.

γ) To νάτριο (11Na), δεν μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικές ενώσεις.
(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) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq)
β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) 
γ) H2SO4(aq) + Βa(OH)2(aq) 
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ.

(μονάδες 4)

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

Θέμα 4ο
α) Σε 100 mL υδατικού διαλύματος ΗCl 0,15 Μ προστίθενται 400 mL νερού. Να βρεθεί
η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος.
(μονάδες 7)
β) Ποια θα είναι η συγκέντρωση διαλύματος που προκύπτει με ανάμειξη 150 mL
υδατικού διαλύματος ΗCl 2 Μ με 50 mL υδατικού διαλύματος ΗCl 1,5 Μ;
(μονάδες 8)
γ) Για την εξουδετέρωση 10 mL υδατικού διαλύματος ΗCl απαιτούνται 15 mL υδατικού
διαλύματος Ca(OH)2 0,01 Μ. Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος HCl.
(μονάδες 10)
Δίνεται: Ar (Cl)=35,5, Ar (H)= 1

4125

Θέμα 2ο
2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
αντιδράσεων που γίνονται όλες:
α) AgNO3(aq) + NaI(aq) 
β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) 
γ) Ζn(s) + HCl(aq) 
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ.
(μονάδες 4)
2.2. Δίνεται ο πίνακας
Σύμβολο Ηλεκτρονιακή
στοιχείου κατανομή
X
K (2) L(4)
Ψ

K (2) L(8) M(7)

Ζ

K (2) L(7)

Ομάδα Περίοδος
Π.Π.
Π.Π.

α) Να αντιγράψετε τον πίνακα στη κόλλα σας και να τον συμπληρώσετε.
(μονάδες 6 )
β) Να εξηγήσετε ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα έχουν παρόμοιες (
ανάλογες) χημικές ιδιότητες;
(μονάδες 4)
γ) Ποιο είναι το είδος του δεσμού (ομοιοπολικός ή ιοντικός) που σχηματίζεται μεταξύ Χ
και Ψ ;
(μονάδες 2)

Θέμα 4ο
Mε διαβίβαση 4,48 L H 2S (μετρημένα σε STP) σε νερό, προκύπτει διάλυμα Δ1,όγκου
2 L.
α) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ
(μονάδες 8)
β) Πόσο όγκο (mL) νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 1 L του διαλύματος Δ1,ώστε να
προκύψει διάλυμα με συγκέντρωση 0,05 Μ.
(μονάδες 8)
γ) Πόσος όγκος (σε L) αερίου υδρογόνου (Η2),μετρημένος σε STP, χρειάζεται να
αντιδράσει με την απαραίτητη ποσότητα θείου (S) για την παραγωγή 10 mol H2S;
(μονάδες 9)

4130

Θέμα 2ο
2.1. Nα συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις για όσες από τις παρακάτω αντιδράσεις
μπορούν να πραγματοποιηθούν:
α) AgNO3(aq) + NaI(aq) 
β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) 
γ) Ζn(s) + HCl(aq) 
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ.
(μονάδες 4)
2.2. Δίνεται ο πίνακας
Σύμβολο Ηλεκτρονιακή
στοιχείου κατανομή
X
K (2) L(4)
Ψ

K (2) L(8) M(7)

Ζ

K (2) L(7)

Ομάδα Περίοδος
Π.Π.
Π.Π.

α) Να αντιγράψετε τον πίνακα στη κόλλα σας και να τον συμπληρώσετε.
(μονάδες 6 )
β) Να εξηγήσετε ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα έχουν παρόμοιες (
ανάλογες) χημικές ιδιότητες;
(μονάδες 4)
γ) Ποιο είναι το είδος του δεσμού (ομοιοπολικός ή ιοντικός) που σχηματίζεται μεταξύ Χ
και Ψ ;
(μονάδες 2)

Θέμα 4ο
Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα HCl με συγκέντρωση 0,1 Μ (διάλυμα Δ1).
α) Σε πόσο όγκο (mL) διαλύματος Δ1 περιέχονται 73 g HCl.
(μονάδες 7)
β) Αναμειγνύουμε 1 L διαλύματος Δ1 με 9 L διαλύματος HCl 0,6 Μ.Να υπολογίσετε τη
συγκέντρωση (Μ)του διαλύματος που προκύπτει.
( μονάδες 8)
γ) 19,5 g Zn αντιδρούν πλήρως με υδατικό διάλυμα HCl. Να υπολογίσετε τον όγκο του
(μονάδες 10)
αερίου που παράγεται (σε STP).
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων : Ar (Η)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Zn)=65

4149

Θέμα 2ο
2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
αντιδράσεων που γίνονται όλες:
α) Zn(s) + AgNO3(aq) 
β) NaOH(aq) + HBr(aq)

γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →
(μονάδες 9)
(μονάδες 4)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ.
2.2.
Δίνεται ο πίνακας
Σύμβολο Aτομικός Μαζικός πρωτόνια νετρόνια ηλεκτρόνια
αριθμός
αριθμός
X
35
17
Ψ
Ζ

23
17

11
19

α) Να αντιγράψετε τον πίνακα στη κόλλα σας και να τον συμπληρώσετε.
(μονάδες 9)
β) Να εξηγήσετε ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα είναι ισότοπα.
(μονάδες 3)
ο
Θέμα 4
Διαλύουμε 5,85 g NaCl στο νερό και προκύπτουν 200 mL διαλύματος ( Διάλυμα Δ1).
α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος Δ1.
(μονάδες 7)
β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 για να προκύψει διάλυμα με
συγκέντρωση 0,1 Μ;
(μονάδες 8)
γ) Πόσα mol NaCl απαιτούνται για να αντιδράσουν πλήρως με AgNO3 και να
σχηματισθούν 14,35 g ιζήματος.
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων :
Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (Νa)=23

6465

Θέμα 2ο
2.1. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ);
α) Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική
στιβάδα τους.
β) Tα άτομα

και

γ) Η ένωση μεταξύ

19Κ

είναι ισότοπα
και 9F είναι ιοντική.
(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) NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq)
β) Fe(NO3)3(aq) + KOH(aq)
γ) Zn(s) + HCl(aq) 
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β.

(μονάδες 4)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 4ο
α) Πόσα mL υδατικού διαλύματος ΗCl 10 Μ απαιτούνται για να παρασκευάσουμε 200 mL
διαλύματος ΗCl 2,5 Μ.
(μονάδες 7)
β) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (Μ) διαλύματος που προκύπτει κατά την ανάμειξη
10 mL υδατικού διαλύματος HCl 0,1Μ με 100 mL υδατικού διαλύματος HCl 0,001 Μ.
(μονάδες 8)
γ) Για την εξουδετέρωση 40 mL υδατικού διαλύματος ΚOH 0,12 Μ απαιτούνται 20 mL
υδατικού διαλύματος H2SO4. Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος H2SO4;
(μονάδες 10)

6790

Θέμα 2ο
2.1. Για το άτομο του χλωρίου δίνεται ότι: 17Cl.
α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το Cl.
(μονάδες 2)
β) Να αναφέρετε με τι είδους δεσμό (ιοντικό ή ομοιοπολικό) ενώνονται τα άτομα του
χλωρίου στο μόριο Cl2.
(μονάδες 1)
γ) Να περιγράψετε τον τρόπο σχηματισμού του δεσμού και να γράψετε τον
ηλεκτρονιακό τύπο του μορίου Cl2.
(μονάδες 9)
2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
αντιδράσεων που γίνονται όλες.
α) Mg(s) + HΙ(aq) →
β) AgNO3(aq) + ΚCl(aq) →
γ) ΝΗ3(aq) + H2SO4(aq) →
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και β.
(μονάδες 4)

Θέμα 4ο
Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει υδατικό διάλυμα Η2SO4 που έχει όγκο συγκέντρωση
1,2 Μ (διάλυμα Δ1).
α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται σε 50 mL του διαλύματος
Δ1.
(μονάδες 8)
β) 250 mL του διαλύματος Δ1 αναμιγνύονται με 250 mL διαλύματος Η2SO4(aq) με
συγκέντρωση 0,2 Μ, οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ2. Να υπολογίσετε τη
συγκέντρωση (σε M) του Η2SO4 στο διάλυμα Δ2.
(μονάδες 7)
γ) 0,25 L του διαλύματος Δ1, αντιδρούν πλήρως με περίσσεια K2CO3(s).
Πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε SΤP;
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: A r (Η)=14, A r (Ο)=16, A r (S)=32.

7543

Θέμα 2ο
2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των
παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες.
α) HI(aq) + Zn(s) 
β) KBr(aq) + AgNO3(aq) 
γ) HNO3(aq) + Mg(OH)2(s) 
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β.
(μονάδες 4)
2.2.
Α) Να γράψετε στην κόλλα σας τον πίνακα, συμπληρώνοντας τα κενά.
χημικός τύπος

ονομασία

Mg(OH)2
Na2S
K2SO4
CO2
ΗBr
NH4Cl
ΚΝΟ3
(μονάδες 7)
B) Ο αριθμός οξείδωσης του χρωμίου (Cr) στo
α. 0
β. +3 γ. +6
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Cr2O72

είναι :

(μονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
(μονάδες 4)

Θέμα 4

ο

Σε ορισμένη ποσότητα νερού διαλύονται 2,24 L αερίου HCl (σε STP), οπότε
παρασκευάζεται διάλυμα Δ που έχει όγκο 200 mL. Να υπολογίσετε:
α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ.
(μονάδες 7)
β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν σε 200 mL του
διαλύματος Δ προστεθούν 300 mL νερού.
(μονάδες 8)
γ) τη μάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, όταν 4 L υδατικού διαλύματος
Ca(ΟΗ)2 0,01 Μ αντιδράσουν με περίσσεια διαλύματος HCl.
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ca)=40 .

7549

Θέμα 2ο
2.1. α) Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα τριών
στοιχείων Χ , Υ , Ζ. Αφού τον αντιγράψετε στην κόλλα σας, να συμπληρώσετε τις
κενές στήλες με τους αντίστοιχους αριθμούς.

Στοιχείο
Χ
Υ
Ζ

Ατομικός
αριθμός
12
16
9

Κ

L

M

N

(μονάδες 8)
β ) Ανήκουν κάποια από αυτά τα στοιχεία στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα;
i. Ναι
ii. Όχι
(μονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
(μονάδες 3)
2.2.
Α) Δίνεται η παρακάτω ασυμπλήρωτη χημική εξίσωση:
Ca(OH)2(aq) + ΝΗ4Cl(aq) → CaCl2(aq) + ΝΗ3(g) + Η2Ο(l)
α) Σας ζητούμε να μεταφέρετε την παραπάνω χημική εξίσωση στην κόλλα σας και
να βάλετε τους κατάλληλους συντελεστές .
(μονάδες 2)
β) Να ονομάσετε τις χημικές ενώσεις που συμμετέχουν στην παραπάνω χημική
αντίδραση: Ca(OH)2 , ΝΗ4Cl, CaCl2 , ΝΗ3
(μονάδες 4)
Β) Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που γίνονται
όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές και να αναφέρετε το λόγο για τον
οποίο γίνονται.
α) Mg(s) + HI(aq) →
β) Cl2(g) + KBr(aq) →
(μονάδες 7)

Θέμα 4ο
Διαθέτουμε στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα ΚΟΗ 5,6% 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 0,2 L διαλύματος ΚΟΗ 0,1 Μ.
(μονάδες 7)
γ) τον όγκο (σε L) υδατικού διαλύματος H2SO4 0,1 Μ που απαιτείται για πλήρη
εξουδετέρωση 400mL του διαλύματος Δ.
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Η)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Κ)=39.

8313

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

2+
12Mg

έχει 10 ηλεκτρόνια.

γ) Τα άτομα X και Ψ της χημικής ένωσης ΧΨ μπορούν να έχουν τον ίδιο ατομικό
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) Βa(ΟΗ)2(aq) + Η2SO4(aq) →
β) Zn(s) + CuCl2(aq) →
γ) Na2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) →
(μονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις β και γ.

(μονάδες 4)

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

Θέμα 4ο
α) Σε 100 mL υδατικού διαλύματος ΗCl 0,15 Μ προστίθενται 400 mL νερού. Να βρεθεί
η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος.
(μονάδες 7)
β) Ποια θα είναι η συγκέντρωση διαλύματος που προκύπτει με ανάμειξη 150 mL
υδατικού διαλύματος ΗCl 2 Μ με 50 mL υδατικού διαλύματος ΗCl 1,5 Μ;
(μονάδες 8)
γ) Για την εξουδετέρωση 10 mL υδατικού διαλύματος ΗCl απαιτούνται 15 mL υδατικού
διαλύματος Ca(OH)2 0,01 Μ. Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος HCl.
(μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5

10690

Θέμα 2ο
2.1. Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο (Λ);
α) Σε νξηζκέλε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ δηαιύεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δάραξεο απ’
όηη ζε ίδηα πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ.
β) Έλα ζσκαηίδην πνπ πεξηέρεη 19 πξσηόληα, 19 λεηξόληα θαη 18 ειεθηξόληα, είλαη έλα
αξλεηηθό ηόλ.
(κνλάδεο 2)
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.

(κνλάδεο 10)

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ
ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο.
α) Ζn(ΟΗ)2(s) + HΘ(aq) 
β) AgNO3(aq) + CaΘ2(aq)
γ) Cl2(g) + Nal (aq) 
(κνλάδεο 9)
Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.

(κνλάδεο 4)

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

Θέμα 4ο
Δηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΗCl 0,5 Μ (δηάιπκα Δ1).
Να ππνινγηζζνύλ:
α) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ1,
γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,2 Μ.
(κνλάδεο 7)
β) Η ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 200 mL δηαιύκαηνο Δ1
κε 300 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΗCl 0,2 Μ.
(κνλάδεο 8)
γ) Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε STP) πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε 100 mL
δηαιύκαηνο Δ1 κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn.
(κνλάδεο 10)

10693

Θέμα 2ο
2.1. Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο (Λ);
α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4L.
β) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
γ) Τν

19K

απνβάιεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην

11Νa.

(κνλάδεο 3)
Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.

(κνλάδεο 9)

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ
ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο.
α) HCl(aq) + Na2CO3(aq) 
β) HCl(aq) + Na2SO3(aq) 
γ) HCl (aq) + Mg(s) 
(κνλάδεο 9)
Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.

(κνλάδεο 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 4ο
Τν ζαιαζζηλό λεξό έρεη ζπγθέληξσζε ζε MgCl2 0,05 Μ. Να ππνινγηζζνύλ:
α) Η κάδα (g) MgCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 20 mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ;

(κνλάδεο 7)

β) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100 mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ, γηα λα
πξνθύςεη δηάιπκα 0,02 Μ ζε MgCl2.
(κνλάδεο 8)
γ) Η κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνζζήθε πεξίζζεηαο Na2CO3
ζε 200 mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ.
(κνλάδεο 10)
Δίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (C)=12, Ar (O)= 16

10770

Θέμα 2ο
2.1. Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο (Σ) θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο (Λ);
α) Έλα πνηήξη (Α) πεξηέρεη 100 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αιαηηνύ 10% w/w.
Μεηαθέξνπκε 50 mL από ην δηάιπκα απηό ζε άιιν πνηήξη (Β). Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ
δηαιύκαηνο αιαηηνύ ζην πνηήξη (Β) είλαη 5 % w/w.
β) Τα ζηνηρεία ηεο 3εο (ΙΙΙΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο.
γ) O αξηζκόο νμείδωζεο ηνπ N ζην HNO3 είλαη +5.
(κνλάδεο 3)
Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο

(κνλάδεο 9)

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξνϊόληα θαη ζπληειεζηέο) ηωλ παξαθάηω
ρεκηθώλ αληηδξάζεωλ πνπ γίλνληαη όιεο.
α) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq)
β) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq)
γ) Cl2(g) + H2S(aq) 
(κνλάδεο 9)
Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.

(κνλάδεο 4)

Θέμα 4ο
Γηαζέηνπκε 500 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaΙ2 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1).
α) Πόζε κάδα (g) CaΙ2 ππάξρεη ζην δηάιπκα Γ1;

(κνλάδεο 7)

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100 mL ηνπ Γ1 γηα λα
παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα CaΙ2 0,1 Μ;
(κνλάδεο 8)
γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 πξέπεη λα αληηδξάζνπλ κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε
πνζόηεηα AgNO3 γηα λα ζρεκαηηζζνύλ 23,5 g ηδήκαηνο;
(κνλάδεο 10)
Γίλνληαη: Ar (I)= 127, Ar (Ca)=40, Ar (Ag)=108

10773

Θέμα 2ο
2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζυζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);
α) Το

19Κ

+

έσει ηον ίδιο απιθμό ηλεκηπονίυν με ηο

17Cl

-

β) Σε 5 mol Η2Ο πεπιέσονηαι 10 mol αηόμυν ςδπογόνος.
γ) O απιθμόρ οξείδυζηρ ηος S ζηο H2SO3 είναι +6.
(μονάδερ 3)
Να αιηιολογήζεηε ηιρ απανηήζειρ ζαρ ζε όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ

(μονάδερ 9)

2.2. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ σημικέρ εξιζώζειρ (πποφόνηα και ζςνηελεζηέρ) ηυν παπακάηυ
σημικών ανηιδπάζευν πος γίνονηαι όλερ.
α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq)
β) Cl2(g) + HBr(aq) 
γ) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq)
(μονάδερ 9)
Να αναθέπεηε ηο λόγο πος γίνονηαι οι ανηιδπάζειρ β και γ.

(μονάδερ 4)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 4ο
Διαθέηοςμε ςδαηικό διάλςμα ΗCl 0,5 Μ (διάλςμα Δ1).
Να ςπολογιζθούν:
α) Ο όγκορ (mL) νεπού πος ππέπει να πποζθέζοςμε ζε 100 mL ηος διαλύμαηορ Δ1,
για να πποκύτει διάλςμα 0,2 Μ.
(μονάδερ 7)
β) Η ζςγκένηπυζη ηος διαλύμαηορ πος πποκύπηει με ανάμειξη 200 mL διαλύμαηορ
Δ1 με 300 mL ςδαηικού διαλύμαηορ ΗCl 0,2 Μ.
(μονάδερ 8)
γ) Ο όγκορ ηος αεπίος (ζε STP) πος παπάγεηαι καηά ηην ανηίδπαζη 100 mL
διαλύμαηορ Δ1 με ηην ακπιβώρ απαιηούμενη ποζόηηηα Zn.
(μονάδερ 10)

