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ΘΕΜΑ Α 
 

Eπιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις: 
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 ακτίνα αφού 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  
 
 
Α.5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.  
 i. Σε κάθε χημική αντίδραση συμμετέχουν δύο ή περισσότερα αντιδρώντα. 
 ii. Ο αριθμός οξείδωσης του ελεύθερου στοιχείου του θείου (S) είναι -2. 
 iii. Οι δομικές μονάδες των ομοιοπολικών ενώσεων είναι τα μόρια. 
 iv. Ο αριθμός οξείδωσης του Ο στο Η2Ο2 είναι -2. 
 v. Το άτομο του 35Br έχει 7 μονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα. 

(Μονάδες 5x5=25) 
ΘΕΜΑ Β 

 
Β.1. Σε κλειστό δοχείο αναμειγνύουμε x g H2 και y g Ο2, οπότε και αντιδρούν πλήρως:  

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) 
 Είναι σωστό ότι η μάζα του H2O που παράγεται είναι (x+y) g; 
 Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

 (Μονάδες 4)  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/01/20 
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Β.2.α) Να συγκριθούν ως προς τον ηλεκτροθετικό τους χαρακτήρα τα στοιχεία: Κ (Ζ=19) και 
Να (Ζ=11). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  
β) Για τα παρακάτω στοιχεία να βρεθούν τα μονήρη ηλεκτρόνια που διαθέτουν: S (Z=16), 
Ar(Z=18), Al(Z=13), N(Z=7) 

 (Μονάδες 6) 
 
Β.3. Να συμπληρωθεί ο επόμενος πίνακας: 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
    
Υδροκυάνιο   

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΩΣΗΣ 

Χλωριούχος Σίδηρος (ΙΙ) 
 

 
K2Cr2O7 

 

Διοξείδιο του Άνθρακα 
Φωσφορικό Νάτριο 

  

 KΜnO4 
NaHCO3 

 

Υδροξείδιο του μαγνησίου 
Αμμωνία 

  

 
 
Θειϊκός Ψευδάργυρος 

H2S 
 
 

 

Φωσφορικό Οξύ  
NO 

 

 
 
Aνθρακικό Αργίλιο 

Fe2O3 

 
 

 
(Μονάδες 15) 

 
ΘΕΜΑ Γ 

 
 Γ.1. Δίνονται τα χημικά στοιχεία 
 9Α, 12Β, 8Γ, 19Δ, 1Ε. 
 α. Να περιγράψετε τη δημιουργία χημικού δεσμού στις παρακάτω περιπτώσεις και να 
χαρακτηρίσετε τον δεσμό που σχηματίζεται. (Ετεροπολικό/Ομοιοπολικό)Να γράψετε επίσης 
τους ηλεκτρονιακούς και τους μοριακούς τύπους των ενώσεων που σχηματίζονται. 

i. 9Α, 12Β 
ii. 12Β, 8Γ  
iii.  8Γ, 8Γ 
iv.  9Α, 8Γ 
v.  1Ε, 9Α                                              
 β. Πότε ένας δεσμός χαρακτηρίζεται πολικός και πότε μη πολικός; Σε ποιες από τις 
παραπάνω περιπτώσεις εντοπίζεται πολικός και σε ποιες μη πολικός δεσμός;                                       
 

(Μονάδες 15+3=18)  
 
Γ.2. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

 
K2Cr2O7 

 

KΜnO4 

Α.Ο. Cr: 
 
Α.Ο. Mn: 

 
Al2(SO4)3 

 

CO3 2- 

Α.Ο. S: 
 
Α.Ο. C: 

 
Η2ΡΟ4 - 

Α.Ο. Ρ: 

 
ΝΗ4

+ 
Α.Ο. Ν: 

 
Ο2 

Α.Ο. Ο: 

(Μονάδες 7) 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 1.Σε κάθε ερώτηση επιλέξετε την σωστή απάντηση και δικαιολογείστε την επιλογή σας 
α.  Σε μια χημική εξίσωση: 
 i. Η ενέργεια των αντιδρώντων είναι ίση με την ενέργεια των προϊόντων 
 ii. Ο αριθμός των μορίων των αντιδρώντων είναι ίσος με τον αριθμό μορίων των προϊόντων 
 iii. Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν διαφορετική φυσική κατάσταση 
 iv. Ο αριθμός των ατόμων κάθε χημικού στοιχείου στα δύο μέλη της χημικής εξίσωσης είναι 
ίσος  
 
β.  Σε 100 g υδατικού διαλύματος HCl προστίθενται 3 g Zn, οπότε πραγματοποιείται η 
χημική αντίδραση: Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) Η μάζα του διαλύματος που 
προκύπτει είναι: 
 i. Μεγαλύτερη από τη μάζα των αντιδρώντων.  
 ii. Μικρότερη από τη μάζα των αντιδρώντων 
 iii. Ίση με το άθροισμα των μαζών των αντιδρώντων και των προϊόντων 
 iv. Ίση με τη μάζα των αντιδρώντων.  
 
 γ. Έστω η χημική εξίσωση: Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) . Πώς μπορούμε να 
αυξήσουμε την ταχύτητα της αντίδρασης; 
 i. Ελάττωση της θερμοκρασίας  
 ii. Αραίωση του διαλύματος HCl 
 iii. Ελάττωση της μάζας του Mg  
 iv. Προσθήκη Mg με τη μορφή μικρότερων κόκκων. 

                              (Μονάδες 15) 
 

Δ.2. Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων όπου αυτές 
πραγματοποιούνται: 
α. Na + H2O →  
β. F2 + HCl →  
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γ. S + HBr → 
δ. Cu + AgNO3 → 
ε. Mg + H2O →  
στ. Fe + MgCl2 →  
ζ. Ba + HI →  
η. Al + AgNO3→ 
θ. Cl2 + NaBr →  
ι. Al + HCl →                                         

 (Μονάδες 10) 
 
Δίνονται: Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων:  
ΜΕΤΑΛΛΑ: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 
ΑΜΕΤΑΛΛΑ: F2, Cl2, Br2, O2, I2, S  
 
Αύξηση δραστικότητας    

 
 


