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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02.04.2022

ΘΕΜΑ A
Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

A1. Ο αριθμός οξείδωσης του S στο θειικό οξύ (H2SO4) είναι ίσος με :
α) +6

β) +4

γ) -2

δ) -6                                                                                                                      (5 Μονάδες)

A2.Το N2O5 ανήκει στα:
α) οξέα

β) άλατα

γ) όξινα οξείδια

δ) βασικά οξείδια                                                                                                  (5 Μονάδες)

A3. Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στιβάδα την Ν σε ποια περίοδο ανήκουν;
α) στην 5η

β) στην 2η

γ) στην 4η

δ) στην 7η             

                                                                                                                              (5 Μονάδες)

Α4. Τα στοιχεία της ΙΙΑ ομάδας ονομάζονται
α) αλογόνα

β) αλκάλια

γ) αλκαλικές γαίες

δ) ευγενή αέρια                                                                                                     (5 Μονάδες)

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 
α) Ο άργυρος Ag δεν αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ HCl.
β) Τα άτομα 23Νa και 24Νa είναι ισότοπα.
γ) Τα στοιχεία μιας ομάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων.
δ) Το χλώριο σε ελεύθερη κατάσταση έχει αριθμό οξείδωσης -1.
ε) Για να εξουδετερώσουμε το HCl που περιέχεται στο γαστρικό υγρό χρησιμοποιούμε γάλα
μαγνησίας Mg(OH)2.

 (5 Μονάδες)
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ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνονται υδρογόνο 1H , άζωτο 7N.

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

β) Να αναφέρετε το είδος των δεσμών (ιοντικός ή ομοιοπολικός) μεταξύ ατόμων υδρογόνου 

και αζώτου στη χημική ένωση NΗ3 και να γράψετε τον ηλεκτρονιακό της τύπο.

                                                                                                                                      

                            (8 Μονάδες)

B2.  Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή της διαλυτότητας μιας ουσίας Χ 

στο νερό, σε σχέση με τη θερμοκρασία. Να χαρακτηρίσετε την  επόμενη πρόταση ως 

σωστή ή λανθασμένη αιτιολογώντας την απάντησή σας:

«ένα διάλυμα που έχει παρασκευαστεί με διάλυση 15g της ουσίας Χ σε 100g νερού και

βρίσκεται σε θερμοκρασία 40 ºC είναι κορεσμένο»

(5 Μονάδες)

B3. α) Το άτομο του στοιχείου Χ έχει μάζα 3 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ατόμου C
(A=12, Z=6) .Η σχετική ατομική μάζα του Χ είναι: α) 18 , β) 36. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

β) Να βρείτε  τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας 17 (VIIA)  του Περιοδικού
Πίνακα και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

                                                                                (5 Μονάδες)
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B4. Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων όπου σε κάθε στοιχείο δίνεται ο ατομικός του αριθμός:

I) 9F και 17Cl

II) 9F και 4Be

Σε ποιό ζεύγος τα στοιχεία ανήκουν στην ίδια περίοδο;

Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

                                                                                                                                   (7 Μονάδες)
ΘΕΜΑ Γ

Γ1. 

                   ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ                               ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Υδροξείδιο του μαγνησίου

K2SO4

Θειούχο νάτριο

HBr

Διοξείδιο του άνθρακα

Fe2O3

Χλωριούχο αμμώνιο

Ca3(PO4)2

Νιτρικό κάλιο

CO
                                           (13 Μονάδες)

Γ2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις ( προϊόντα και συντελεστές ) των παρακάτω

χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες.

α) Zn(OH)2 (s) + HCl (aq) → 

β) Zn(s) +AgNO3 (aq) → 

γ) K2CO3 (aq) + CaCl2 (aq) → 

δ) Cl2 (g) + KI (aq) → 

ε) Na2S (aq) + HCl (aq) → 

στ) KOH (aq) + HBr (aq) → 

  (12 Μονάδες)
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ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Υδατικό διάλυμα HNO3 έχει περιεκτικότητα 12,6%w/v  (Ar H=1 N=14 O=16)

α) Ποια η συγκέντρωση του διαλύματος;

β)  Πόσα  ml νερού  πρέπει  να  προσθέσουμε  σε  125  ml του  διαλύματος  αυτό,  ώστε  να

προκύψει διάλυμα 0,4Μ ;

(10  Μονάδες)

Δ2. Σε 200gr διαλύματος  KNO3 10%w/w διαλύουμε επιπλέον 40 g στερεού  KNO3 .Ποια η

νέα % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος;

                                                                                                                   (5  Μονάδες)

Δ3.  Πόσα gr καθαρού θειικού οξέος περιέχονται σε 200gr διαλύματος θειικού οξέος 

περιεκτικότητας 5%w/w;                                                                                    (10  Μονάδες)

Κυριότερα αέρια και ιζήματα: 

ΑΕΡΙΑ: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 
IZHMATA: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4, 
Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3 
Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από: Κ2S, Na2S, (NH4)2S 
Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH)2 και Ba(OH)2 
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