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Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1o  
 
Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της. 
 
1.1. Ο αριθµός οξείδωσης του P στη χηµική ένωση Η3PO4 είναι: 
 

α. +5 
β. +1 
γ. +3 
δ. -3 

Μονάδες 5 
 
1.2. Σε 3 mol Η2SO4 περιέχονται: 
 

α. ΝΑ µόρια Η2SO4 
β. 3 µόρια Η2SO4 
γ. 12 ΝΑ άτοµα Ο 
δ. 2 ΝΑ άτοµα Η 

Μονάδες 5 
 
1.3. Αν διπλασιαστεί ο όγκος ενός ιδανικού αερίου υπό σταθερή θερµοκρασία χωρίς 

µεταβολή της ποσότητας του αερίου, τότε η πίεσή του: 
 

α. διπλασιάζεται 
β. υποδιπλασιάζεται 
γ. τετραπλασιάζεται 
δ. υποτετραπλασιάζεται 

Μονάδες 5 
 
1.4. Ατοµικότητα στοιχείου είναι: 
 

α. ο αριθµός που δείχνει από πόσα πρωτόνια συγκροτείται ο πυρήνας του ατόµου 
του στοιχείου. 

β. ο αριθµός που δείχνει από πόσα νετρόνια συγκροτείται ο πυρήνας του ατόµου 
του στοιχείου. 

γ. ο αριθµός που δείχνει από πόσα άτοµα συγκροτείται το µόριο του στοιχείου. 
δ. ο αριθµός που δείχνει από πόσα µόρια συγκροτείται το mol του στοιχείου. 

Μονάδες 5 
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1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

 
α. Τα διαλύµατα είναι ετερογενή µίγµατα  
β. Η διαλυτότητα ενός στερεού αυξάνεται συνήθως µε αύξηση της θερµοκρασίας 
γ. Στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του µορίου 
δ. Σχετική µοριακή µάζα ή µοριακό βάρος λέγεται ο αριθµός που δείχνει πόσες 

φορές είναι µεγαλύτερη η µάζα του µορίου του από το 1/12 της µάζας του 
ατόµου του άνθρακα -12. 

ε. Ο γραµµοµοριακός όγκος (Vm) 1 mol αερίου ισούται µε 22,4L σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2o  
 
2.1. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας: 
 

Θέση στον 
Περιοδικό Πίνακα Στοιχείο Ζ Α p n e 

Κατανοµή 
σε 

στοιβάδες Οµάδα  Περίοδος  
A  39   19    
Β    12 12    
Γ 17 35       
∆  1   1    
Ε   17 19     

 
α. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συµπληρώσετε τα 

κενά κελιά του. 
Μονάδες 5 

 
β. Τι ονοµάζουµε ισότοπα; Να βρείτε ένα ζευγάρι ισοτόπων στον παραπάνω 

πίνακα. 
Μονάδες 4 (3+1) 

 
γ. Περιγράψτε το χηµικό δεσµό που µπορούν να σχηµατίσουν τα ζεύγη των 

παρακάτω ατόµων:  
 

• Β µε Γ  
• Γ µε ∆  
• Γ µε Γ 

Μονάδες 6 (2+2+2) 
 
(Οδηγία: Χαρακτηρίστε τους δεσµούς που σχηµατίζονται ως ιοντικό, πολωµένο 
οµοιοπολικό και µη πολωµένο οµοιοπολικό και εξηγήστε µε λόγια και µε χηµικά σύµβολα 
πως σχηµατίζεται ο δεσµός µεταξύ αυτών των ατόµων ή των ιόντων τους). 
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2.2.  Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα 
κενά κελιά του. 

 
Χηµικός τύπος ένωσης Ονοµασία Ένωσης Χηµική κατηγορία 

H2S   
N2O5 Πεντοξείδιο του Αζώτου Όξινο οξείδιο 
Na2CO3   

 Υδροξείδιο του Νατρίου  
Na2O   
CuNO3   

 
Μονάδες 5 

 
2.3. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές 

αντιδράσεις: 
 

α) …NaOH + …NH4Cl →  
β) …F2 + …HBr →  
γ) …H3PO4 + …Mg(OH)2  →  
δ) …Ca + … H2O →  
ε) …Ag2SO4 +… HCl → 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3o  
 
∆ιαθέτουµε τρία διαλύµατα υδροξειδίου του νατρίου (ΝαΟΗ) Α, Β, Γ µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

Α. 500g διαλύµατος ΝαΟΗ πυκνότητας 1,25 g/mL που περιέχει 20g NaOH. 
Β. ∆ιάλυµα ΝαΟΗ 10% w/v. 
Γ. ∆ιάλυµα ΝαΟΗ c=1M. 

 
α) Ποια είναι η επί τοις %w/w και η επί τοις % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος Α;  

Μονάδες 8 (4+4) 
 
β) Ποιος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 200mL του διαλύµατος Β για να 

προκύψει διάλυµα µε περιεκτικότητα 8% w/v; 
Μονάδες 8 

 
γ) Να υπολογιστεί η επί τοις % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος που θα προκύψει 

αν αναµιχθούν 200mL του διαλύµατος Β µε 300mL του διαλύµατος Γ. 
Μονάδες 9 

 
∆ίνεται Mr NaOH=40. 
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ΘΕΜΑ 4o  
 
∆ίνονται 0,5 mol αερίου υδροχλωρίου (HCl). 
 
α) Να υπολογιστεί µάζα της παραπάνω ποσότητας και ο όγκος της µετρηµένος σε stp. 

Μονάδες 7 
 
β) Να υπολογιστεί ο όγκος της παραπάνω ποσότητας του υδροχλωρίου µετρηµένος σε 

P=2 atm και θερµοκρασία θ = 127 °C  
Μονάδες 5 

 
γ) Αν ολόκληρη η ποσότητα του υδροχλωρίου διαλυθεί σε νερό, σχηµατίζεται διάλυµα 

∆1 όγκου 500 mL. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1. 
Μονάδες 6 

 
δ) Στο παραπάνω διάλυµα ∆1 διαλύουµε επί πλέον 9,125 g αερίου υδροχλωρίου, χωρίς 

µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆2. Να υπολογιστεί 
η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆2. 

Μονάδες 7 
 
∆ίνονται: παγκόσµια σταθερά των αερίων 82 atm LR

1000 mol K
⋅

=
⋅

 
Οι σχετικές ατοµικές µάζες: Η=1 , Cl=35,5 
 
 

Καλή επιτυχία! 


