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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 – Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1. Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας ενός ιδανικού αερίου 
διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, τότε η πίεσή του:  
α. θα υποδιπλασιαστεί 
β. θα παραµείνει σταθερή 
γ. θα διπλασιαστεί 
δ. θα τετραπλασιαστεί 

Μονάδες 4 
Α2. Ένα κατιόν Χ+ έχει 18 ηλεκτρόνια και 21 νετρόνια. Ο µαζικός αριθµός του Χ 

είναι: 

α. 40 
β. 39 
γ. 38 
δ. 21 

Μονάδες 4 
Α3 Η διαλυτότητα ενός στερεού σε υγρό διαλύτη, συνήθως: 

α. µειώνεται µε την αύξηση της πίεσης 
β. αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
γ. µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
δ. δεν εξαρτάται από τη θερµοκρασία 

Μονάδες 4 
Α4. Ο αριθµός οξείδωσης του φωσφόρου (P) στο φωσφορικό σίδηρο (ΙΙ) 

[Fe3(PO4)2] είναι: 

α. +3 
β. –3 
γ. –5 
δ. +5 

Μονάδες 4 
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Α5. Αν αραιώσουµε ένα υδατικό διάλυµα KNO3 συγκέντρωσης 0,2Μ, µέχρι να 

αποκτήσει διπλάσιο όγκο, τότε η συγκέντρωση (c) του τελικού διαλύµατος που 
θα προκύψει είναι: 

α. 0,01 Μ 
β. 0,1 Μ 
γ. 0,2 Μ 
δ. 0,4 Μ 

Μονάδες 4 
Α6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης και δίπλα τη λέξη 

Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α. Τα στοιχεία της VA (15ης) οµάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τα 
ηλεκτρόνιά τους κατανεµηµένα σε πέντε (5) στιβάδες. 

β. Το φθόριο στις ενώσεις του έχει πάντα αριθµό οξείδωσης –1 γιατί είναι το 
ηλεκτραρνητικότερο χηµικό στοιχείο. 

γ. Αν αναµείξουµε δύο υδατικά διαλύµατα ΚΟΗ µε συγκεντρώσεις 1Μ και 
3Μ αντίστοιχα, θα προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 4Μ. 

δ. Ο αριθµός που δείχνει από πόσα άτοµα συγκροτείται το µόριο ενός 
στοιχείου ονοµάζεται µοριακότητα στοιχείου. 

ε. Το άτοµο 19Κ έχει µεγαλύτερο µέγεθος (µεγαλύτερη ακτίνα) από το κατιόν 
19Κ

+. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. ∆ίνονται τα στοιχεία 19Κ, 16S, 1Η, 53Ι.  
α. Να γίνει η κατανοµή των ηλεκτρονίων των ατόµων τους σε στιβάδες. 

Μονάδες 2 
β. Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα ανήκουν τα 
στοιχεία κάλιο και θείο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
γ. Περιγράψτε το είδος του χηµικού δεσµού που εµφανίζεται µεταξύ των 
στοιχείων:  

i. κάλιο και ιώδιο 
ii.  υδρογόνο και θείο.  
Να γράψετε τους αντίστοιχους µοριακούς και ηλεκτρονιακούς τύπους των 
δύο παραπάνω ενώσεων. 

Μονάδες 4 
δ. Το υδρογόνο εµφανίζει γενικά δύο αριθµούς οξείδωσης: –1 και +1.  
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Να επιλέξετε ένα από τα παραπάνω στοιχεία το οποίο να σχηµατίζει χηµικό 
δεσµό µε το υδρογόνο, όπου το άτοµο υδρογόνου να εµφανίζει αριθµό 
οξείδωσης –1. Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
B2. Να µεταφέρετε στην κόλλα σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και 

συντελεστές) τις χηµικές εξισώσεις όσων από τις παρακάτω αντιδράσεις 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Για όσες από αυτές δεν µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν, να γράψετε µετά το βέλος τη φράση «∆ΕΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ» και να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο δεν 
πραγµατοποιούνται. 

α. Mg(s) + HBr(aq) → 
β. HI(aq) + Na2CO3(aq) → 

γ. ΝaNO3(aq) + KBr(aq) → 
δ. Ca(OH)2(aq) + H3PO4(aq) → 
ε. (ΝΗ4)2S(aq) + Ca(OH)2(aq) → 
στ. Ν2(g) + Η2(g) → 

Μονάδες 6 
B3. α. Να γράψετε τους χηµικούς τύπους (µοριακούς τύπους) των χηµικών 

ενώσεων που περιέχονται στη στήλη (Ι), και να ονοµάσετε τις χηµικές 
ενώσεις που περιέχονται στη στήλη (ΙΙ), του παρακάτω πίνακα: 

Στήλη (Ι) Στήλη (ΙΙ) 
1. θειικό νάτριο 
2. χλωριούχο βάριο 
3. νιτρικό οξύ 
4. ανθρακικός ψευδάργυρος 
5. υπερµαγγανικό κάλιο 
6. υδροξείδιο του µαγνησίου 

7. ΗBr  
8. AgOH  
9. ZnO  
10. CaCr2O7  
11. SO2  
12. ΝΗ3  

Μονάδες 6 
β. Να ταξινοµήσετε την κάθε µία από παραπάνω ενώσεις σε κατηγορίες 

(οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια). 
Μονάδες 3 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Ορισµένη ποσότητα αερίου H2S έχει µάζα 136g. Να υπολογίσετε: 

Γ1. Τον όγκο που καταλαµβάνει σε stp συνθήκες η παραπάνω ποσότητα H2S. 
Μονάδες 3 

Γ2. Τον αριθµό των µορίων που περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα H2S. 
Μονάδες 3 
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Γ3. Τον αριθµό ατόµων υδρογόνου (Η) και τον συνολικό αριθµό ατόµων που 

περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα H2S. 
Μονάδες 6 

Γ4. Την πυκνότητα του Η2S σε πίεση 6,15atm και θερµοκρασία 27οC. 
Μονάδες 8 

Γ5. Σε δοχείο όγκου V=82L και σε θερµοκρασία 727οC εισάγεται µίγµα που 
αποτελείται από 34g αερίου υδρόθειου (H2S) και 56g αερίου αζώτου (N2). Να 
υπολογιστεί η πίεση που ασκείται στο δοχείο από το µίγµα των αερίων. 

Μονάδες 5 
∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(H)=1, Ar(Ν)=14, Ar(S)=32, και η παγκόσµια 

σταθερά των ιδανικών αερίων 
atm L

R = 0,082 
mol K

⋅

⋅

  

 
ΘΕΜΑ ∆ 

∆ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα H2SO4 (διάλυµα Υ1) όγκου 1000mL που 
παρασκευάστηκε µε διάλυση 4mol H2SO4 σε 1000mL νερό. 

∆1. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του Υ1. 
Μονάδες 4 

∆2. Να υπολογιστεί η % w/v περιεκτικότητα του Υ1. 

Μονάδες 5 
∆3. Σε 200mL του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε 600mL νερού οπότε προκύπτει 

διάλυµα Υ2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύµατος Υ2. 

Μονάδες 4 
∆4. Να υπολογίσετε τον όγκο διαλύµατος Η2SO4 1,2M που πρέπει να αναµείξουµε 

µε 600mL του ∆1, ώστε να προκύψει διάλυµα Υ3 συγκέντρωσης 2Μ. 
Μονάδες 6 

∆5. Να υπολογίσετε, σε stp, τον όγκο της αέριας αµµωνίας (ΝΗ3) που θα 
απαιτείται για εξουδετέρωση 200mL του διαλύµατος Υ1. 

Μονάδες 6 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(H)=1, Ar(O)=16, Ar(S)=32  
 


