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ΘΕΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Α1. ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΔΠΗΛΟΓΖ
Στιρ παπακάτω επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
I. Η ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ Να είλαη 23. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κάδα ελόο αηόκνπ Νa είλαη:
α. 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ην 1/12 ηεο κάδαο ηνπ αηόκνπ 12C
β. 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ αηόκνπ 12C
γ. 23g
δ. 23kg

II. Πνηνο από ηνπο επόκελνπο ρεκηθνύο ηύπνπο είλαη ιαλζαζκέλνο;
α. Ca2(SΟ4)2

β. (ΝΗ4)2SO3

γ. Mg3N2

δ. HCl

III. Πνηα από ηηο επόκελεο αληηδξάζεηο ραξαθηεξίδεηαη σο αληίδξαζε απνζύλζεζεο;
α. S+Ο2  SΟ2

β. Ca(OΗ)2  CaO+Η2O γ. 2Η2Ο2  2Η2Ο+Ο2

δ. 2CuΟ  2Cu + Ο2

IV. Ελα κνλναηνκηθό ηόλ ελόο ζηνηρείνπ Υ κε 18 ειεθηξόληα, 20 λεηξόληα θαη 17 πξσηόληα έρεη
ειεθηξηθό θνξηίν:
α. +2 β. -1

γ. -18

δ. +17

V. ηηο ρεκηθέο νπζίεο ΚCl, FeCl3, Cl2 θαη HClO4 ην ριώξην εκθαλίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο
νμείδσζεο:
α. -1, -1, 0, +7 β.-1,-1,-1,-7 γ. -1, -3, 0, +7

δ. -1, 0, 0, +7
(ΜΟΝΑΓΔ 4 x 5 = 20)

Α.2 Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο () ή ιαλζαζκέλεο (Λ).
i. Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αηνκηθή αθηίλα από ην 3Li
ii. To όλνκα ηεο αλόξγαλεο έλσζεο κε κνξηαθό ηύπν Αl(HCO3)3 είλαη αλζξαθηθό αξγίιην.
iii. Σν ζηνηρείν 10Ne ζρεκαηίδεη ηνληηθό δεζκό κε ην ζηνηρείν 19Κ.
iv. Η ζηηβάδα κε ηε κηθξόηεξε ελέξγεηα είλαη ε L.

ν. Σν Η ζηηο ελώζεηο ηνπ έρεη πάληα αξηζκό νμείδσζεο +1.
(ΜΟΝΑΓΔ 1 x 5 = 5)

ΘΔΜΑ Β
Β.1 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη παξαθάησ:
20Ca, 7Ν, 17Cl, 1Ζ

Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο θαη λα αλαθέξεηε ηελ νκάδα θαη ηελ
πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα πνπ αλήθεη ην θαζέλα. (ΜΟΝΑΓΔ 4 x 2,5 = 10)

Β.2 Να πεξηγξάςεηε ην ζρεκαηηζκό ρεκηθνύ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηεο
ρεκηθήο έλσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ:
α. Ca θαη Cl

β. Ν θαη Ν

γ. Η θαη Cl

δ. Ν θαη Η

ε. Ν θαη ηνπ ζηνηρείνπ 4Υ
(ΜΟΝΑΓΔ 5 x 3 = 15)

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ρεκηθώλ ελώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηνλ
επόκελν πίλαθα θαη λα νλνκάζεηε ηηο ελώζεηο απηέο.

(ΜΟΝΑΓΔ 15)
Γ.2 Να ζπκπιεξώζεηε
πξαγκαηνπνηνύληαη:

ηηο

ρεκηθέο

εμηζώζεηο

ησλ

επόκελσλ

αληηδξάζεσλ

εθόζνλ

I. CaF2+H3PO4 →
II. Zn+BaCl2 →
III. KNO3+CaCl2 →
IV. Fe(NO3)3+Ca(OH)2 →
V. ΗΝΟ3 + NaOH →
VI. Br2 + Na2S →
VII. NH3+ H2SO4 →
VIII. Mg + H2O →
(ΜΟΝΑΓΔ 8 x 1.25=10)

ΘΔΜΑ Γ
Γ.1 Δίλνληαη 68 g Η2S. Να βξείηε:
Η. Πόζα mol είλαη
ΗΗ. Πόζα κόξηα Η2S πεξηέρνπλ
III. Πόζν όγθν ζε S.T.Ρ θαηέρνπλ
IV. Πόζα άηνκα Η πεξηέρνπλ
V. Πόζα g C3H8 πεξηέρνπλ ηα ίδηα mol Η κε ηελ παξαπάλσ πνζόηεηα Η2S.
Δίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Αr) : Η: 1, S: 32, C:12.
(ΜΟΝΑΓΔ 2,5+3+2,5+3+4=15)
Γ.2 Δηαζέηνπκε ηέζζεξα δνρεία Α, Β, Γ, Γ ζε θάζε έλα από ηα νπνία κπνξεί λα ππάξρεη κία από ηηο
παξαθάησ ελώζεηο:
i. HCl, ii. KBr, iii. NH3, iv. CO2
ην δνρείν Α βξίζθεηαη ε έλσζε, ε νπνία αληηδξώληαο κε Mg ειεπζεξώλεη αέξην H2.
ην δνρείν Γ, βξίζθεηαη ε έλσζε, ζηελ νπνία ε αλαινγία θαηηόλησλ πξνο αληόληα είλαη 1:1.
Σέινο, ζην δνρείν Γ, πεξηέρεηαη ε έλσζε, πνπ έλα από ηα άηνκά ηεο έρεη αξηζκό νμείδσζεο +4.
Πνηα έλσζε ππάξρεη ζε θάζε δνρείν; Να αηηηνινγήζεηε πλήρως ηελ απάληεζή ζαο.
(ΜΟΝΑΓΔ 10)

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!!!
Γίνεηαι ε ζειρά δραζηικόηεηας μεηάλλων και αμεηάλλων
ΜΔΣΑΛΛΑ:
K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Αύμεζε δξαζηηθόηεηαο

ΑΜΔΣΑΛΛΑ:
F2, Cl2, Br2, O2, I2, S
Κσριόηερα αέρια και ιδήμαηα
ΑΔΡΗΑ: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3
ΗΕΖΜΑΣΑ: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4
Όια ηα αλζξαθηθά άιαηα εθηόο από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3.
Όια ηα ζεηνύρα άιαηα εθηόο από K2S, Na2S, (NH4)2S.
Όια ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ εθηόο από KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

ΛΤΔΗ
Α.1 Η. α, ΗΗ. α, ΗΗΗ. δ, ΗV. β V. β

A.2 i , ii Λ, iii Λ, iv Λ, v Λ

B. 1 Η ειεθηξνληαθή δνκή ησλ ζηνηρείσλ είλαη:
Κ (2) L (8) M (8) N (2), άξα 4ε πεξίνδνο, ΙΙΑ νκάδα
7Ν: Κ (2) L (5), άξα 2ε πεξίνδνο, VΑ νκάδα
17Cl: Κ (2) L (8) M (7), άξα 3ε πεξίνδνο, VIΙΑ νκάδα
20Ca:

1H:

Κ (1), άξα 1ε πεξίνδνο, ΙΑ νκάδα

B.2 Σν Ca έρεη δύν ειεθηξόληα ζζέλνπο θαη αλήθεη ζηε IIA νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. Γηα λα
απνθηήζεη δνκή επγελνύο αεξίνπ, πξέπεη λα απνβάιιεη ηα δύν ειεθηξόληα θη επνκέλσο είλαη
μέηαλλο.
Σν Ν έρεη πέληε ειεθηξόληα ζζέλνπο θαη αλήθεη ζηε VA νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. Γηα λα
απνθηήζεη δνκή επγελνύο αεξίνπ, πξέπεη λα πξνζιάβεη ηξία ειεθηξόληα θη επνκέλσο είλαη
αμέηαλλο.
Σν Cl έρεη επηά ειεθηξόληα ζζέλνπο θαη αλήθεη ζηε VIIA νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. Γηα λα
απνθηήζεη δνκή επγελνύο αεξίνπ, πξέπεη λα πξνζιάβεη έλα ειεθηξόλην θη επνκέλσο είλαη
αμέηαλλο.
Σν Ζ έρεη έλα ειεθηξόλην ζζέλνπο θαη αλήθεη ζηε IA νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. Όκσο, είλαη
εμαίξεζε θαη γηα λα απνθηήζεη δνκή επγελνύο αεξίνπ, πξέπεη λα πξνζιάβεη έλα ειεθηξόλην θη
επνκέλσο είλαη αμέηαλλο.
Άξα:
α. ρεκαηίδεηαη εηεξνπνιηθόο ή ηνληηθόο δεζκόο. Ο ειεθηξνληαθόο ηύπνο ηεο

έλσζεο είλαη: .
β. ρεκαηίδεηαη ηξηπιόο κε πνιηθόο νκνηνπνιηθόο δεζκόο. Ο ειεθηξνληαθόο
ηύπνο ηεο έλσζεο είλαη:
γ. ρεκαηίδεηαη πνιηθόο νκνηνπνιηθόο δεζκόο. Ο ειεθηξνληαθόο ηύπνο ηεο

έλσζεο είλαη:
δ. ρεκαηίδεηαη πνιηθόο νκνηνπνιηθόο δεζκόο. Ο ειεθηξνληαθόο ηύπνο ηεο έλσζεο είλαη:

ε. Σν ζηνηρείν Υ έρεη αηνκηθό αξηζκό κηθξόηεξν θαηά 3 από ην άδσην. Άξα, ε ειεθηξνληαθή ηνπ
δνκή είλαη: Κ (2) L (2). Σν Υ έρεη δύν ειεθηξόληα ζζέλνπο θαη αλήθεη ζηε IIA νκάδα ηνπ
πεξηνδηθνύ πίλαθα. Γηα λα απνθηήζεη δνκή επγελνύο αεξίνπ, πξέπεη λα απνβάιιεη ηα δύν
ειεθηξόληα θη επνκέλσο είλαη μέηαλλο. ρεκαηίδεηαη εηεξνπνιηθόο ή ηνληηθόο δεζκόο. Ο

ειεθηξνληαθόο ηύπνο ηεο έλσζεο είλαη:
Γ. 1.

Γ.2
Ι. 3CaF2+2H3PO4 → Ca3 (PO4)2 ↓ + 6HF ↑
ΙΙ. Zn+BaCl2 → δε γίνεται
ΙΙΙ. KNO3+CaCl2 → δε γίνεται
ΙV. 2Fe(NO3)3+3Ca(OH)2 → 2Fe(ΟΗ)3 ↓ + 3Ca(NO3)2
V. N2O5+2NaOH → 2NaNO3 + H2O
VI. Br2+Na2S → 2NaBr + S
VII. 2NH3+ H2SO4 → (NH4)2SO4
VIII. Mg + H2O → MgO + H2 ↑
Γ.1 I. n = m/Mr = 68/34 = 2mol
II. n = N/NA άξα Ν = nNA = 2·ΝΑ κόξηα Η2S
ή Ν = nNA = 2·ΝΑ κόξηα
ΙΙΙ. n = V/Vm άξα V = n·Vm = 2·22.4 = 44.8L
IV. 1 mol H2S πεξηέρεη ΝΑ κόξηα Η2S 2ΝΑ άηνκα Η ΝΑ άηνκα S
2 mol H2S πεξηέρεη 2ΝΑ κόξηα Η2S 4ΝΑ άηνκα Η 2ΝΑ άηνκα S
V. 1 mol C3H8 πεξηέρεη 8 mol H
X;mol C3H8 πεξηέρεη 4 mol H

X= 0.5 mol C3H8 Άξα mπξνπαλίνπ=n·Mr = 0,5·44 = 22g
Γ.2 Με ην Mg πνπ είλαη κέηαιιν αληηδξά κόλν ην HCl ειεπζεξώλνληαο αέξην πδξνγόλν, ζύκθσλα
κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 ↑
Άξα, ζην δνρείν Α βξίζθεηαη ην HCl.
Η αλαινγία θαηηόλησλ πξνο αληόληα είλαη 1:1 ζηα άιαηα (ηνληηθή έλσζε-θξύζηαιινο). Από ηηο
ππόινηπεο ελώζεηο, άιαο είλαη κόλν ην KBr. Άξα, ζην δνρείν Γ βξίζθεηαη ην KBr.
ηελ έλσζε NH3, θαλέλα άηνκν δελ έρεη αξηζκό νμείδσζεο +4 (ην Ν έρεη -3 θαη ην Η έρεη +1).
Αληίζεηα, ζην CO2, ν άλζξαθαο έρεη αξηζκό νμείδσζεο +4. Άξα, ζην δνρείν Γ βξίζθεηαη ην CO2
θαη ζην δνρείν Β ε NH3.

