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ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Α1. ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ (ΜΟΝΑΓΔ 20)
Στιρ παπακάτω επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
1. Πνηνο από ηνπο επόκελνπο ρεκηθνύο ηύπνπο παξηζηάλεη ην κόξην ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ;
α) Ο

β) Ν2

γ) Cl-

δ) Na+

2. Η ηαπηόηεηα ελόο αηόκνπ είλαη:
α) ν αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ

β) ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ

γ) ν αξηζκόο ησλ λεηξνλίσλ ηνπ

δ) ν αξηζκόο ησλ λνπθιενλίσλ ηνπ

3. ε πνηα από ηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγείηαη δηάιπκα;
α) Αλάκεημε λεξνύ κε ιάδη

β) Πξνζζήθε θηκσιίαο ζην λεξό

γ) Γηαβίβαζε αεξίνπ CO2 ζην λεξό

δ) Πξνζζήθε αιαηηνύ ζηε βελδίλε

4. Έλα θνξεζκέλν πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο κπνξεί λα γίλεη αθόξεζην κε:
α) Διάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο

β) Πξνζζήθε λεξνύ

γ) Πξνζζήθε δάραξεο

δ) Δμάηκηζε δηαιύηε

Α.2 ΔΡΩΣΗΔΙ ΩΣΟΤ-ΛΑΘΟΤ ΥΩΡΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ (ΜΟΝΑΓΔ 5)
Στιρ παπακάτω πποτάσειρ να σημειώσετε με (Σ) τιρ σωστέρ και με (Λ) τιρ λανθασμένερ. Δεν
χπειάζεται αιτιολόγηση.
1. Η πξώηε πεξίνδνο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα πεξηιακβάλεη ην πδξνγόλν θαη ηα αιθάιηα.
2. Η ηειεπηαία ζηηβάδα ζην άηνκν θάζε ρεκηθνύ ζηνηρείνπ κπνξεί λα ρσξέζεη 8e-.
3. Η ηξίηε θαη ε ηέηαξηε πεξίνδνο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα 18 θαη 32
ρεκηθά ζηνηρεία.
4. Σα αινγόλα αλήθνπλ ζηελ 7ε νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.
5. Ο Πεξηνδηθόο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη 7 θαηαθόξπθεο ζηήιεο (νκάδεο) θαη 18 νξηδόληηεο ζεηξέο
(πεξηόδνπο).

ΘΔΜΑ Β
Β.1 Σν δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή ηεο δηαιπηόηεηαο δύν νπζηώλ Α θαη Β ζην λεξό ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη ζηεξεή θαη ε άιιε αέξηα.
α. Να γξάςεηε πνηα θακπύιε αλαπαξηζηά ηε κεηαβνιή ηεο δηαιπηόηεηαο ηνπ αεξίνπ θαη λα
αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζη ζας. (ΜΟΝΑΓΔ 1 + 5)
β. Αύμεζε ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο, ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, κεηώλεη ηελ δηαιπηόηεηα ηεο νπζίαο
Α. πκθσλείηε κε απηήλ ηελ πξόηαζε; Να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζας. (ΜΟΝΑΓΔ 1+6).

Β.2 Ποιερ από τιρ επόμενερ πποτάσειρ είναι σωστέρ (Σ) και ποιερ λανθασμένερ (Λ);
α) Σα ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ. (ΜΟΝΑΓΔ 1)
β) Σν ζηνηρείν 16Υ αλήθεη ζηελ 16ε νκάδα (VIA) θαη ζηελ 3ε πεξίνδν. (ΜΟΝΑΓΔ 1)
γ) Σα άηνκα

23
11

Na θαη

24
11

Na είλαη ηζόηνπα. (ΜΟΝΑΓΔ 1)

Να αιηιολογήζεηε ηις απανηήζεις ζας ζε όλες ηις περιπηώζεις. (ΜΟΝΑΓΔ 9)

ΘΔΜΑ Γ
Γ.1 Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: (ΜΟΝΑΓΔ 15)
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Γ.2 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία Α, Β και Γ.
α. Σν ηόλ Α2+ έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην επγελέο αέξην 18Ar
β. To ζηνηρείν Β βξίζθεηαη ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ VIIA νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα
γ. Σα ειεθηξόληα ηνπ ζηνηρείνπ Γ θαηαλέκνληαη ζε ζηηβάδεο σο εμήο:
K2 L8 M5
Αμηνπνηώληαο ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο, απαληήζηε κε ζαθήλεηα ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ:
α. Πνηνη είλαη νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ Α, Β θαη Γ;
(ΜΟΝΑΓΔ 6)
β. Να δηαηάμεηε ηα ζηνηρεία θαηά ζεηξά απμαλόκελεο αηνκηθήο αθηίλαο.
(ΜΟΝΑΓΔ 2)
γ. Πνην από ηα ζηνηρεία 8O, 12Mg θαη

35Br

παξνπζηάδεη αλάινγεο ηδηόηεηεο κε ην ζηνηρείν Β;
(ΜΟΝΑΓΔ 2)

ΘΔΜΑ Γ
ε έλα θαξκαθνηερληθό εξγαζηήξην δεηείηαη ε παξαζθεπή 150 mL δηαιύκαηνο NaCl 12 % w/v
(Γιάλσμα Γ1).
Γ1. Πόζα g ζηεξενύ NaCl ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ παξαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο
δηαιύκαηνο Γ1; (ΜΟΝΑΓΔ 7)
Γ2. Σν διάλσμα Γ1, αθνύ παξαζθεπάζηεθε, δπγίζηεθε θαη βξέζεθε όηη έρεη κάδα 180 g (mδ/ηος).
Να βξείηε ηελ ππθλόηεηα (ρδ/ηος) θαη ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ διαλύμαηος Γ1. (ΜΟΝΑΓΔ
8)
Γ3. Σν δηάιπκα ηνπ θπζηνινγηθνύ νξνύ έρεη πεξηεθηηθόηεηα πεξίπνπ ίζε κε 1% w/v ζε NaCl θαη
ρνξεγείηαη ζε αζζελείο γηα ηελ ζεξαπεία έιιεηςεο λαηξίνπ. Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ
ζε 150 mL ηνπ αξρηθνύ διαλύμαηος Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα NaCl 1 % w/v (διάλσμα
Γ2); (ΜΟΝΑΓΔ 10)

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!!

