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ΘΕΜΑ Α: 
 
Στις ερωτήσεις 1-4σημειώστε τη σωστή απάντηση. 
 

1. Για ένα στοιχείο που ανήκει στην ομάδα των αλογόνων ισχύει ότι έχει: 

α) 7 στιβάδες 
β) 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα 
γ) 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα 
δ) ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του 16 
 
2. Ανάμεσα στο 11Νa και στο 12Mg μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει το: 

α) Mg 
β) Na 
γ) έχουν την ίδια ατομική ακτίνααφού χρησιμοποιούν τις ίδιες στιβάδες 
δ) δε μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί είναι σε διαφορετική ομάδα 
 
3. Το ιόν Χ2+έχει : 

α) προσλάβει 2 ηλεκτρόνια 
β) προσλάβει 2 πρωτόνια 
γ) αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια  
δ) αποβάλλει 2 πρωτόνια 
 
4. Τα άτομα των στοιχείων σχηματίζουν δεσμούς για να: 

 
α) αποκτήσουν οκτάδα ηλεκτρονίων 
β) μετατραπούν σε ευγενή αέρια 
γ) χαμηλώσουν την ενέργεια τους  
δ) προσλάβουν ηλεκτρόνια  
 
5. Σημειώστε ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές με (Σ) και ποιες είναι 

λανθασμένες με (Λ) αιτιολογώντας σε κάθε περίπτωση την απάντησή σας. 

α)Τα άλατα είναι ιοντικές ή ετεροπολικές ενώσεις. 
β)Το 1Η σχηματίζει μόνο ομοιοπολικούς δεσμούς αφού έχει 1 ηλεκτρόνιο. 
γ) Το 16Sπαρουσιάζει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με τον 6C. 
δ) Τα ισότοπα είναι απαραίτητα άτομα του ίδιου στοιχείου. 
ε) Ένα σωματίδιο που περιέχει 35 πρωτόνια, 45 νετρόνια και 36 ηλεκτρόνια, είναι ένα 

αρνητικό ιόν. 
                                                                               (25 μονάδες)   

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : XHMEIA / Α΄ Λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2018 
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ΘΕΜΑ B 
 

1. Να υπολογιστούν οι αριθμοί οξείδωσης του Ν στις παρακάτω ενώσεις: 
α) ΝH3 
β) ΝaNO2 
γ)  Ca(NO3)2  
 
2. Να υπολογιστούν οι αριθμοί οξείδωσης του Pστα ακόλουθα πολυατομικά ιόντα: 

 
α) HPO3

2- 
 
β) PO4

3- 

 
 
 
3. Να δημιουργήσετε τις ενώσεις από τα ιόντα και να τις ονομάσετε: 

i) Na+ CO3
2- 

ii) Ba2+  OH- 
iii) Al3+  O2- 
iv) K+ NO3

- 
v) H+ SO4

2- 
vi) C4+  O2- 
vii) Mg2+ PO4

3- 
viii) NH4

+  S2- 
ix) H+  Cl- 
x) Ca2+  P3- 

Κατάτάξτε τις ενώσεις που φτιάξιατε σε οξέα – βάσεις- άλατα- οξείδια 
 

(25 μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΝΟΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ/ 

ΙΟΝΤΟΣ 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΖΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΟΡΝΙΩΝ 

P  15   16  

Mg2+  12 24    

Ca   40  20  

Br-   80   36 

Βa2+   137 56   

 

*Δείξτε σε τρία παραδείγματα από αυτά του πίνακα πως υπολογίσατε τα νούμερα με τα 
οποία έχετε συμπληρώσει τα κελιά.  
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2. Να βρείτε τις θέσεις των στοιχείων στο περιοδικό πίνακα P, Mg, Ca, Br, Ba(με τους 

ατομικούς αριθμούς που υπολογίσατε στον παραπάνω πίνακα) 

 

3.Δίνεται στοιχείο  Ψ που βρίσκεται στην 4η περίοδο και όταν μετατρέπεται σε Ψ2- αποκτά 

δομή ευγενούς αερίου.  

Ι)Να υπολογίσετε τον ατομικό του Ψ. 

ΙΙ)Σχολιάστε αν μπορεί ή όχι να σχηματίσει δεσμό με το 18Αr 

. 

 

4. Α)12Μg και 9FB)1Η και 17ClΓ)6C και 35BrΔ) 13Al και8O 

Εξηγήστε σε ποιους από τους παραπάνω δεσμούς έχουμε σχηματισμό μορίων; Ποια η 

αναλογία των ιόντων στις περιπτώσεις σχηματισμού ετεροπολικών ενώσεων; 

(25 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

1. Α)Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του αλογόνου με τη μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα. 
          Β) Της 2ης αλκαλικής γαίας 
          Γ) Του 3ου ευγενούς αερίου  
Αιτιολογήστε σε κάθε περίπτωση. 
 
2. Χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν, ν + 1 και ν + 2 αντίστοιχα. Αν 
το Γ είναι το πρώτο στοιχείο της πέμπτης περιόδου. Να βρείτε τη θέση των Α, Β 
στονπεριοδικό πίνακα. 
 

3. Ένα άτομο του στοιχείου Χ έχει μαζικό αριθμό 80 και ο αριθμός των πρωτονίων του 
είναι κατά 10 μικρότερος από τον αριθμό των νετρονίων του. 

 
Α) Να υπολογίσετε τον αριθμό των πρωτονίων και νετρονίων στο πυρήνα του ατόμου. 
Β) Αν γνωρίζουμε ότι το άτομο του στοιχείου Χ γίνεται ιόν με φορτίο -1, να υπολογίσετε τον 

αριθμό των ηλεκτρονίων του ανιόντος. 

 

.                 (25 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 


