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ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
  Α1.  Ο Περιοδικός Πίνακας αποτελείται από   

α. 7 οριζόντιες γραμμές (περίοδοι) και 18 κατακόρυφες στήλες (ομάδες). 
β 7 οριζόντιες γραμμές (ομάδες) και 18 κατακόρυφες στήλες (περίοδοι).  
γ 18 οριζόντιες γραμμές (περίοδοι) και 7 κατακόρυφες στήλες (ομάδες).                        
δ. 18 οριζόντιες γραμμές (ομάδες) και 7 κατακόρυφες στήλες (περίοδοι).   
 
 
 Α2.  Τα ηλεκτρόνια σθένους ενός ατόμου είναι 
 
α. ο συνολικός αριθμός e- του ατόμου.                  
β. ίσα με τα νετρόνια του ατόμου.       
γ. τα e- της πρώτης στιβάδας κάθε ατόμου.           
δ. τα e- της τελευταίας στιβάδας κάθε ατόμου.       
      
 
Α3. Κατά τη δημιουργία ενός ιοντικού δεσμού 
 α. δημιουργείται ένα κοινό ζεύγος e- μεταξύ των ατόμων του δεσμού.   
 β. τα ιόντα που δημιουργούνται συγκρατούνται με ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ αντίθετων    
φορτίων 
 γ. προκύπτει ένα νέο μόριο  
 δ. καταστρέφεται το κρυσταλλικό πλέγμα                                                                                  
  
  
Α4.  Ο αριθμός οξείδωσης του Ρ στην ένωση  H3ΡΟ4 είναι:  
α. +5               
β. +3         
γ. -3          
δ. +1                                                                     
 
  Α5. Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν 
είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες. 
 
α. Οι αντιδράσεις απλής αντικατάστασης μετάλλου από μέταλλο πραγματοποιούνται όταν 

παράγεται κάποιο ίζημα ή αέριο ή μια ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση. 
 

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ  ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2019 
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β. Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης μεταξύ δύο αλάτων πραγματοποιούνται όταν το 
μέταλλο του ενός άλατος είναι δραστικότερο από το μέταλλο του άλλου.    
    
γ. Κατά την αραίωση ενός διαλύματος προκύπτει αραιότερο διάλυμα από το αρχικό. 
 
δ. Σχετική ατομική μάζα είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η μάζα 

ενός ατόμου από το 1/12 της μάζας του ατόμου του 12C.  
 
ε. 1 mol μιας χημικής ουσίας αποτελείται από 6,02·1023 μόρια της ουσίας.                          
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ΘΕΜΑ Β 
 

Β1.  

i) Να συμπληρώσετε τις αντιδράσεις. 

α. Ba     +     H2O →                                 

β. H2SO4    +   KOH →                            

γ.  CaCO3   +   ΗCl   →              

δ. NH4F    +    NaOH  → 

ε. ΑgNO3    +   KI   →                              

στ. Μg   +    CuCl     → 

 
ii) Ναονομάσετετιςενώσεις 
NH4F,   
NaOH  ,   
KI  ,   
CaCO3  ,  
BaCl2   ,   
H2SO4,     

AgNO3 
 
Β2. Δίνονται τα χημικά στοιχεία 20Ca ,   17Cl    ,    15P   και   1H 

i) Να κάνετε την ηλεκτρονιακή τους κατανομή. 
ii) Να βρείτε τη θέση των 20Ca ,   17Cl    ,    15P   στον Περιοδικό Πίνακα 
iii) Να εξηγήσετε το είδος του χημικού δεσμού ή δεσμών που υπάρχουν στις ενώσεις 
CaCl2 και HCl. 
iv) Να συγκρίνετε την ατομική ακτίνα των 20Ca ,17Cl    ,    15P    
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ΘΕΜΑ Γ 
Ποσότητα Η2Sκαταλαμβάνει όγκο 4,48 L σε s.t.p συνθήκες. 
Να υπολογίσετε:  
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Γ1. τα mol της ποσότητας του Η2S.        
 
Γ2. τον αριθμό των ατόμων Η που περιέχουν.                            
 
Γ3. Τη μάζα του ΗF που περιέχει τον ίδιο αριθμό ατόμων Η με την ποσότητα του Η2S 
 
Γ4. Την πίεση που θα ασκεί το μίγμα ΗF και Η2S, αν διοχετευθεί σε δοχείο όγκου 4,1L και 
θερμοκρασίας 127 oC.          
   
 
Δίνονται: Αr Η = 1, ArF=19, ArS = 32, R = 0,082 atm.L/(mol.K) και ο αριθμός 
AvogadroNA=6∙1023 άτομα/mol 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Διάλυμα Υ1 περιέχει Ca(OH)2 με συγκέντρωση 2 Μ και έχει όγκο 200 ml.  
Να υπολογίσετε 
Δ1. την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος.                                                                    

 
Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε 300 ml νερού, οπότε προκύπτει διάλυμα Υ2. 
 
Δ2. Να βρεθεί η συγκέντρωση (γραμμοριακότητα κατ’ όγκο) του διαλύματος Υ2.              

 
Από το διάλυμα Υ2 εξατμίζονται με θέρμανση 100 ml νερού, οπότε προκύπτει διάλυμα Υ3. 
 
Δ3. Να βρεθεί η συγκέντρωση (γραμμοριακότητα κατ’ όγκο) του διαλύματος Υ3.  
 
Δ4. Να βρείτε τον όγκο που πρέπει να αναμίξουμε από το διαλύματα Υ1,  με 200ml του Υ3, 

ώστε να παρασκευάσουμε  διάλυμα Υ4 με συγκέντρωση 1,2 Μ.                                             
 
Δίνονται: ΑrCa=40, ArO=16 , ArH=1.     
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