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Θέµα 1ο 
 
1)Συµπληρώστε δίπλα σε κάθε πρόταση Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν είναι λανθασµένη. 
    1.Το ιόν  του 16S

2- έχει 18 ηλεκτρόνια 
    2.Όταν ένα κορεσµένο διάλυµα NaCl θερµαίνεται απο τους 25οC στους 40οC, 
       παραµένει κορεσµένο 
    3.Τα στοιχεία της 4ης οµάδας του περιοδικού πίνακα έχουν 4 στιβάδες 
    4.Ο αριθµός οξείδωσης του S  στην ένωση H2SO4  είναι 0 
    5.Το µέγεθος του ιόντος του 19Κ είναι µικρότερο του µεγέθους του ατόµου 
    6.Η ένωση H2S είναι αποτέλεσµα ετεροπολικού δεσµού. 
    7.Κάθε ένωση που  µεταβάλλει το χρώµα ενός δείκτη, είναι οξύ. 
    8.Η NH3 είναι βάση 
    9.Το χλώριο σε ελεύθερη κατάσταση έχει αριθµό οξείδωσης -1. 
   10.Αν διαλύσουµε ένα πολύ µικρό κοµµάτι Νa στο νερό, θα σχηµατιστεί µια βάση. 
                                                                                                              (Μονάδες  15) 
   
2)Επιλέξτε την σωστή πρόταση 
  1.Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση απλής αντικατάστασης, πρέπει το ελεύθερο 
      στοιχείο Α ,που θέλει να αντικαταστήσει το στοιχείο Β, να είναι 
     α.λιγότερο δραστικό του Β          β.περισσότερο δραστικό του Β 
     γ.λιγότερο δραστικό του Η2         δ.περισσότερο δραστικό του Η2 

   

   2.Στο άλας FeSO4 ο αριθµός οξείδωσης του σιδήρου είναι : 
    α.+1    β.+4    γ.+2    δ.+3 
 
  3.Κατα τη διάλυση της ουσίας Α στο νερό, σχηµατίζεται ένα διάλυµα που περιέχει οξύ. Η Α µπορεί 
να είναι: 
    α.SO3   β.Ca(OH)2   γ.CaO   δ.NaI 
 
  4.Οι ανυδρίτες των βάσεων είναι οξείδια 
    α.αµετάλλων                          β.µετάλλων 
    γ.µετάλλων ή αµετάλλων        δ.αλάτων 
 
  5.Μεταξύ των στοιχείων 8Χ και 12Ψ σχηµατίζεται η : 



    α.ιοντική ένωση ΨΧ            β.οµοιοπολική ένωση ψχ 
    γ.ιοντική ένωση ΨΧ2           δ.οµοιοπολική ένωση ΨΧ2 

                                                                                                               (Μονάδες 10) 
 
 
Θέµα 2ο  
 
1.∆ίνονται τα στοιχεία Α και Β. Το στοιχείο Α ανήκει στην ΙΙΑ οµάδα και στην 3η περίοδο ενώ το 
στοιχείο Β ανήκει στην VIIA οµάδα και στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα. 
α) Να εξηγήσετε τι είδους δεσµού µπορούν να σχηµατίσουν τα παραπάνω στοιχεία. 
β) Ποιος είναι ο µοριακός τύπος της ένωσης που θα σχηµατίσουν  
                                                                                                                (Μονάδες 5) 
 
 
2)Nα συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 

Μοριακός Τύπος Όνοµα 

ΗBr  

 θειικό οξύ 

H3PO4  

 υδρόθειο 

Mg(OH)2  

 νιτρικό βάριο 

Fe(OH)3  

 θειώδες ασβέστιο 

K2CO3  

 υδροξείδιο του αργύρου 

Zn(NO2)2  

 οξείδιο του χαλκού(Ι) 

NaI  

 υπερµαγγανικό κάλιο 

Al2S3  

 χλωριούχο αµµώνιο  

Ca(ClO)2  

 ανθρακικό οξύ 

K2O  

 διοξείδιο του αζώτου 

  
                                                                                                    (Μονάδες 20) 
 
 
 
 



 
 
 
Θέµα 3ο 

 

1)Να συµπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις 
    1.Ag + KNO3  →  

       2.Mg + H2O  →   
    3.(ΝΗ4)SO4 + KOH  →  
    4.Ba(NO3)2 + Na2SO4  →  
    5.NH3 + H2SO4  →  

                                                                                                                                        (Μονάδες 15) 
 
 
 2)Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης του υπογραµµισµένου στοιχείου σε κάθε µόριο ή ιόν 
   1.Al2(SO4)3 

   2.ClO3
− 

     3.H2 

     4.CO2 

   5.NaH 
                                                                                                              (Μονάδες 10) 
Θέµα 4ο 

 

1)Να γραφούν και να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις 
    1.χλωριούχο αργίλιο + νιτρικός άργυρος  →  
    2.ανθρακικό βάριο + υδροχλώριο  →  
    3.θειώδης ψευδάργυρος + θειικό οξύ  →  
    4.τριοξείδιο του θείου + υδροξείδιο του αργιλίου  →  
    5.πεντοξείδιο του  φωσφόρου + οξείδιο του ασβεστίου  →  

                                                                                                               (Μονάδες 15) 
 
2)Ένα διάλυµα ∆1 έχει περιεκτικότητα 8%w/w σε νιτρικό οξύ (HNO3) και πυκνότητα ρ1=1,05g/ml. 
Ένα διάλυµα ∆2 έχει περιεκτικότητα 2%w/v σε νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3). 
  α.Αναµιγνύονται 420g του ∆1 µε 600ml του ∆2 και το διάλυµα που προκύπτει αραιώνεται σε  
     όγκο 2L. Να υπολογιστεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆3 που προκύπτει. 
  β.Στο διάλυµα ∆3 διαλύεται ορισµένη ποσότητα καθαρού HNO3, χωρίς µεταβολή του όγκου του 
     διαλύµατος, και το διάλυµα ∆4 που προκύπτει έχει περιεκτικότητα 6%w/v. Να υπολογιστεί 
     η ποσότητα του HNO3 που διαλύθηκε. 
                                                                                                                (Μονάδες 10) 
  
                                                                                               
                                                                                         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!                                  


