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ΘΕΜΑ 1Ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό αριθµό Α=39 και τα νετρόνιά του
είναι κατά ένα περισσότερα από τα πρωτόνιά του. Ο αριθµός των
ηλεκτρονίων του ατόµου του καλίου είναι:
α)
β)
γ)
δ)

20
19
18
39

(µονάδες 5)

2) ∆ιαθέτουµε
κορεσµένο
διάλυµα
χλωριούχου
Νατρίου
(ΝαCl),
θερµοκρασίας 5°C. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του διαλύµατος κατά
20°C, τότε:
α)
β)
γ)
δ)

το διάλυµα γίνεται ακόρεστο.
το διάλυµα θα παραµείνει κορεσµένο.
η περιεκτικότητά του θα µειωθεί.
η ποσότητα της διαλυµένης ουσίας θα αυξηθεί.

(µονάδες 5)

α)
β)
γ)
δ)

ÈÅ

3) Σε καθαρό νερό προσθέτουµε µεταλλικό νάτριο (Να). Το pH του
διαλύµατος που προκύπτει µπορεί να είναι:
1
6
7
11

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

(µονάδες 5)
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4) Τα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
Το σώµα Α έχει ατοµικότητα 2. Το µόριο του σώµατος Β αποτελείται από
άτοµα διαφορετικού ατοµικού αριθµού. Το σώµα Γ διαχωρίζεται στα
συστατικά του µε φυσικές µεθόδους και το σώµα ∆ αποτελείται από δύο
διαφορετικά είδη µορίων και µπορούµε να διακρίνουµε τα συστατικά του µε
γυµνό µάτι. Τότε για τα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ ισχύει ότι:

β)
γ)
δ)

Το Α είναι χηµικό στοιχείο, το Β
ετερογενές µίγµα.
Το Α είναι χηµική ένωση, το Β
µίγµα και το ∆ οµογενές µίγµα.
Το Α είναι χηµικό στοιχείο, το Β
οµογενές µίγµα.
Το Α είναι οµογενές µίγµα, το
στοιχείο και το ∆ χηµική ένωση.

χηµική ένωση, το Γ µίγµα και το ∆
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α)

χηµικό στοιχείο, το Γ ετερογενές

χηµική ένωση, το Γ µίγµα και το ∆
Β ετερογενές µίγµα, το Γ χηµικό
(µονάδες 5)

5) Να αντιστοιχήσετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι µε τους
αντίστοιχους αριθµούς της στήλης ΙΙ.

a)
β)
γ)
δ)
ε)

Στήλη Ι
Ουσία
Br2
HBr
BrO3-1
HBrO4
NaBrO2

Στήλη ΙΙ
Αριθµός οξείδωσης του Br
1)
+3
2)
0
3)
+5
4)
-1
5)
+7
(µονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2Ο

ÈÅ

Α) Να γράψετε τους µοριακούς τύπους των παρακάτω ενώσεων και στη
συνέχεια να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις.
1) θειικό οξύ και υδροξείδιο του αργιλίου.
2) πεντοξείδιο του φωσφόρου και οξείδιο του ασβεστίου.
3) ανθρακικό κάλιο και φωσφορικό οξύ.
4) ψευδάργυρος και υδροχλώριο.
5) µαγνήσιο και νερό.
(µονάδες 10)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Στοιχείο Α έχει ατοµικό αριθµό 20. Να βρείτε σε ποια οµάδα
και ποια περίοδο του περιοδικού πίνακα ανήκει και να αιτιολογήσετε
τον ισχυρισµό σας.
(µονάδες 2)

2)

Το στοιχείο Α ενώνεται µε στοιχείο Β που έχει ατοµικό αριθµό 35.
Τι είδους δεσµό µπορούν να σχηµατίσουν τα παραπάνω στοιχεία και
γιατί; Ποιος είναι ο µοριακός τύπος της ένωσης που σχηµατίζουν και
τι δείχνει ο τύπος αυτός;
(µονάδες 2+1+1)

3)

Το στοιχείο Β ενώνεται µε το υδρογόνο Η που έχει ατοµικό αριθµό
Ζ=1. Να εξηγήσετε τι είδους δεσµό µπορεί να σχηµατίσει το στοιχείο
Β µε το υδρογόνο. Να γράψετε το µοριακό τύπο της ένωσης που
σχηµατίζεται.
(µονάδες 2+1)
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Β) 1)

Γ) Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την
αιτιολογήσετε.
1)

68 g υδρόθειου (Η2S) περιέχονται
4 g υδρογόνου.
4NA άτοµα S.
32 g θείου.

(µονάδες 3)

σε 44,8 L διοξειδίου του θείου (SO2) που µετρήθηκαν σε πρότυπες
συνθήκες (STP), περιέχονται:
α) 3ΝΑ µόρια SO2.
β) 64 g SO2.
γ) 4ΝΑ άτοµα οξυγόνου.
(µονάδες 3)

ÈÅ

2)

σε
α)
β)
γ)

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:
Αr:Η=1, S=32, Ο=16.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΘΕΜΑ 3Ο
∆ιαθέτουµε 500 g διαλύµατος αλατιού, πυκνότητας 1,25
περιέχονται 20 g αλατιού.

g
mL

στο οποίο
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α) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (%w w ) του
διαλύµατος;
(µονάδες 5)
β) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατ΄ όγκο (% w v ) του διαλύµατος;
(µονάδες 8)
Από το παραπάνω διάλυµα εξατµίζονται 100 g νερού.

γ) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (%w w ) του νέου
διαλύµατος;
(µονάδες 6)
δ) Ποια είναι η περιεκτικότητα στα εκατό κατ΄ όγκο (% w v ) του νέου
διαλύµατος;
(µονάδες 6)
g
.
∆ίνεται ότι η πυκνότητα του νερού είναι 1
mL

ΘΕΜΑ 4Ο

ÈÅ

α) 4 mol αερίου υδροχλωρίου καταλαµβάνουν όγκο 12 L σε θερµοκρασία
27°C. Να βρεθεί η πίεση του αερίου.
(µονάδες 6)
β) Η παραπάνω ποσότητα του υδροχλωρίου αντιδρά µε διάλυµα ανθρακικού
νατρίου. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που παράγεται σε πρότυπες
συνθήκες (STP).
(µονάδες 8)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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γ) Αν η ποσότητα του αερίου που παραλαµβάνεται από την παραπάνω
αντίδραση διαλυθεί σε νερό, ώστε να σχηµατιστούν 500 mL διαλύµατος,
ποια είναι η µοριακότητα κατ΄ όγκο του διαλύµατος;
(µονάδες 5)
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δ) Το παραπάνω διάλυµα προστίθεται σε 750 mL διαλύµατος του ίδιου
αερίου συγκέντρωσης 2Μ. Να βρεθεί η συγκέντρωση του διαλύµατος που
προκύπτει.
(µονάδες 6)
L.atm
.
mol .K

ÈÅ

∆ίνεται η παγκόσµια σταθερά των αερίων: R = 0,082

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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