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Θέμα 1ο  
Στις ερωτήσεις 1.1-1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

1.1 Τα χημικά στοιχεία 7Ν και 1Η σχηματίζουν την ένωση ΝΗ3, για την οποία ισχύει: 

α) είναι ιοντική ένωση 

β) αποτελείται από τρεις απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς 

γ) ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου είναι +3  
δ) τίποτα από τα παραπάνω        Μονάδες 5 

 

1.2 Η ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες του ιόντος 34Se2- είναι: 

α) K(2) L(8) M(8) N(18) 

β) K(2) L(8) M(18) N(6)  

γ) K(2) L(8) M(18) N(8) 

δ) K(2) L(8) M(18) N(4)         Μονάδες 5 

 

1.3 Δύο χημικά στοιχεία Α, Β σχηματίζουν ιοντικό δεσμό με χημικό τύπο Α2Β3 . 

Τα στοιχεία Α, Β ανήκουν: 

α) στην 2η (ΙΙΑ) και 3η (ΙΙΙΑ)  ομάδα του Π.Π. αντίστοιχα 

β) στην 13η (ΙΙΙΑ) και 16η (VΙΑ) ομάδα του Π.Π. αντίστοιχα 

γ) στην 13η (ΙΙIΑ) και 2η (ΙΙΑ) ομάδα του Π.Π. αντίστοιχα 

δ) στην 16η (VΙΑ) και 13η (ΙΙΙΑ)  ομάδα του Π.Π. αντίστοιχα         Μονάδες 5 

 

1.4 Ποια από τις επόμενες αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγική 

α) HCl + NaNO3 → HNO3 + NaCl 

β) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

γ) Na2O + CO2 → Na2CO3 

δ) N2O5 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + H2O       Μονάδες 5 

 

1.5 Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή ως λανθασμένες. 

α) Στην αντίδραση Η2 + Cl2 → 2HCl το υδρογόνο παθαίνει οξείδωση και χαρακτηρίζεται 

αναγωγικό σώμα. 

β) Η αντίδραση Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2 δεν πραγματοποιείται. 

γ) Τα χημικά στοιχεία 12Mg και 20Ca έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες. 

δ) Στην ένωση CaS ο αριθμός οξείδωσης του S είναι -1. 

ε) Ο αριθμός οξείδωσης του φθορίου στην ένωση F2 είναι -1.    Μονάδες 5 

 

Θέμα 2ο  
2.1 Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης των ατόμων με * 

   *                *             *                    *           * 

KMnO4 ,    PO4
3−,   N2O5,   Ca(NO3)2,   SO4

2−  
                    
                       Μονάδες 5 

2.2 Να γράψετε τους χημικούς τύπους των επόμενων ενώσεων. 

1) διοξείδιο του άνθρακα,  2) ανθρακικό νάτριο,    3) χλωριώδες οξύ,  
4) υπερμαγγανικό κάλιο,  5) υδροξείδιο του ασβεστίου,   6)θειούχος χαλκός(Ι),   
7) υδρόθειο,    8) νιτρικός άργυρος,    9) Βρωμιούχο αργίλιο,  
10) υδροξείδιο του μαγνησίου,  11) φωσφορικό οξύ,   12) χλωρικό κάλιο 

 
Μονάδες 12 

 



2.3 Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις και να τις χαρακτηρίσετε ως οξέα, βάσεις, άλατα ή 

οξείδια. 

Na3PO4,  Fe(OH)2,  SO3,  HBr,   NH4NO3,  Fe2O3,   CO, HCN          

                       Μονάδες 8 

Θέμα 3ο  
3.1 α) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των χημικών στοιχείων 20Ca, 35Br, 8O, και να 

προσδιορίσετε την θέση τους στον Περιοδικό Πίνακα (ομάδα - περίοδος). 

β) Να περιγράψετε τον μηχανισμό του σχηματισμού του χημικού δεσμού και να γράψετε τον 

ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης που σχηματίζεται μεταξύ των ατόμων: 

i. 20Ca, 35Br 

ii. 35Br, 35Br 

iii. 8O, 8O 

iv. 20Ca, 1H                                    Μονάδες 10 

 

3.2 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές). 

α) Al + HBr →  ⋯ + ⋯ 
β) NaOH + H3PO4 →  ⋯ + ⋯ 
γ) Η2 + Ο2  → ⋯ 
δ) Ca + H2O → ⋯ + ⋯ 
ε) Fe(OH)3 + HNO3 →  ⋯ + ⋯ 
στ) NH3 + H2SO4→ ⋯ 
ζ) F2 + KCl →  ⋯ + ⋯ 
η) CaS + HCl →  ⋯ + ⋯ 
θ) NH4Cl + Ca(OH)2 → ⋯ + ⋯ + ⋯ 
ι) CaCl2+ Na2CO3  →  ⋯ + ⋯                       Μονάδες 10 
    

3.3 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (αντιδρώντα, προϊόντα, 

συντελεστές) 

α) ⋯ + H2Ο → NaOH + H2↑ 
β) Na + Cl2 →  
γ) ⋯ + H2O → MgO + H2↑ 

δ)… 
Δ
→  H2 + N2 

ε)  ⋯ + ⋯ → Ca(NO3)2 + Zn                         Μονάδες 5 
 

Θέμα 4ο  
Για την παρασκευή υδατικού διαλύματος ενός άλατος Α, διαλύονται πλήρως 50 g του άλατος 
σε 150 g νερό. Το διάλυμα (Δ1) που προκύπτει έχει πυκνότητα ρ=1,6g/mL.  
α) Να βρεθεί η % w/w και η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1.     Μονάδες 15 

β) Αν  γνωρίζετε ότι η διαλυτότητα του Α στο νερό είναι 40 g A/100 g H2O να προσδιορίσετε 

πόση ποσότητα του αλατιού πρέπει να προσθέσουμε στο Δ1, για να προκύψει κορεσμένο 

διάλυμα Δ2.                       Μονάδες 10 

 

Καλή επιτυχία 


