
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

A1. Τα στοιχεία που ανήκουν στη 17η (VIIA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα ονομάζονται: 

 α. αλκάλια 

 β. αλκαλικές γαίες  

γ. αλογόνα  

δ. ευγενή αέρια                                                                                                           (Μονάδες 3) 

 

 A2. Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; 

 α. 9F  

β. 17Cl  

γ. 35Βr  

δ. 53Ι                                                                                                                                  (Μονάδες 3)  

 

A3. Σε ποιο από τα παρακάτω εμφανίζεται μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός;  

α. HF  

β. NH3  

γ. NaF  

δ. O2                                                                                                                                   (Μονάδες 3)  

 

A4. Το άτομο του χημικού στοιχείου Χ διαθέτει στον πυρήνα του 18 νετρόνια και γύρω από 

αυτόν βρίσκονται 17 ηλεκτρόνια.  

α. ο μαζικός αριθμός Α του στοιχείου Χ είναι 35 και ο ατομικός του αριθμός Ζ είναι 17. 



 β. ο μαζικός αριθμός Α του στοιχείου Χ είναι 36 και ο ατομικός του αριθμός Ζ είναι 18.  

γ. ο μαζικός αριθμός Α του στοιχείου Χ είναι 35 και ο ατομικός του αριθμός Ζ είναι 18.  

δ. ο μαζικός αριθμός Α του στοιχείου Χ είναι 36 και ο ατομικός του αριθμός Ζ είναι 17.  

(Μονάδες 3) 

Α5. Ένα υδατικό διάλυμα χλωριούχου καλίου (KCl) έχει περιεκτικότητα 30 % w/w. Αυτό 

σημαίνει ότι:  

α. η μάζα του διαλύματος είναι 100 g  

β. σε 100 g διαλύματος περιέχονται 30 g KCl  

γ. σε 100 g νερού περιέχονται 30 g KCl  

δ. σε 70 g νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ 30 g KCl 

(Μονάδες 3) 

Α2. Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας καθεμία από τις επόμενες προτάσεις ως ΣΩΣΤΗ ή 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

i. Tο χημικό στοιχείο 2He ανήκει στη ΙΙΑ ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.  

ii. H διαφορά του ατομικού από τον μαζικό αριθμό δείχνει τον αριθμό των 

ηλεκτρονίων σε ένα άτομο.  

iii. Τα υδατικά διαλύματα των ιοντικών ενώσεων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού 

iv. Η διαλυτότητα εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί 

σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη.  

v. Ο ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται μεταξύ αμετάλλων. 

vi. Το φθόριο, το χλώριο και το θείο είναι διατομικά χημικά στοιχεία. 

 (Μονάδες 5 x 2) 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει ένα τμήμα του Περιοδικού Πίνακα, στο οποίο 

αναγράφονται ορισμένα στοιχεία με τα γράμματα Α έως Ζ, Λ, Μ, Ν και Ξ. 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα να απαντήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα: 
i. Να αναφέρετε δύο στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στην ομάδα των αλκαλίων και 

άλλα δύο τα  οποία ανήκουν στην ομάδα των αλογόνων. 



ii. Ποια στοιχεία έχουν τρεις στιβάδες στο άτομό τους; 

iii. Nα βρεθεί ο ατομικός αριθμός του τέταρτου αλογόνου.  

iv. Nα βρεθεί ο ατομικός αριθμός του δεύτερου στοιχείου από τις αλκαλικές γαίες. 

Σε ποιο γράμμα αντιστοιχεί;  

v.  Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ζ 

vi. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του τρίτου ευγενούς αερίου.  

vii. Να συγκρίνετε την ατομική ακτίνα των στοιχείων Β και Ξ. 

(Μονάδες 14)  

 

 

Β2. Η μεταβολή της διαλυτότητας της ουσίας Χ σε σχέση με τη θερμοκρασία παριστάνεται 

από την ακόλουθη καμπύλη διαλυτότητας.  

 
Αφού μελετήσετε την καμπύλη διαλυτότητας να απαντήσετε τα ερωτήματα που 

ακολουθούν.  

(α) Να χαρακτηρίσετε την ουσία Χ ως στερεό ή αέριο και να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας.  

(β) Σε 300 g Η2Ο διαλύονται 180 g της ουσίας Χ.  

(i) Σε ποια θερμοκρασία το διάλυμα αυτό είναι κορεσμένο;  

(ii) Να εξηγήσετε τι θα συμβεί αν το διάλυμα αυτό ψυχθεί στους 30o C  

(Μονάδες 2+3) 

Β3. Να αναφέρετε τρεις διαφορές ανάμεσα στον ετεροπολικό και στον ομοιοπολικό δεσμό.                                                                                                                       

(Μονάδες 6)  

ΘΕΜΑ Γ 

 Γ1. Να περιγράψετε το δεσμό μεταξύ των 3Χ και 9Ψ και να γράψετε το χημικό τύπο της 

μεταξύ τους ένωσης. Τι δείχνει ο χημικός τύπος της ένωσης;  

(Μονάδες 6)  

 



Γ2. i. Στα κενά του παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε: 

 11Na 1H 20Ca 10Ne 

17Cl     

16S     

19K     

 

 Το γράμμα Ο, αν η ένωση που σχηματίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία είναι ομοιοπολική. 

Το γράμμα Ε, αν η αντίστοιχη ένωση είναι ετεροπολική και 

 Το γράμμα Χ, αν τα αντίστοιχα στοιχεία δε σχηματίζουν ομοιοπολική ή ετεροπολική ένωση. 

11Na 1H 20Ca 10Ne 17Cl 16S 19K  

ii. Σε κάθε ετεροπολική ή ομοιοπολική ένωση που προκύπτει εξηγήστε τον τρόπο 

δημιουργίας της και γράψτε τον ηλεκτρονιακό και το χημικό τύπο της.  

(14 μονάδες) 

Γ3. Η διαλυτότητα του CO2(g) στο νερό είναι μεγαλύτερη: 

α) Στους 25οC ή στους 37οC, 

β) σε εξωτερική πίεση CO2, 1 atm, ή σε εξωτερική πίεση CO2, 5 atm; 

 

        (Μονάδες 5)  

ΘΕΜΑ Δ  
Δ.1   Σε 480 g νερού διαλύονται 20 g NaOH οπότε σχηματίζονται 400 mL διαλύματος, 
διάλυμα Δ1. Για το διάλυμα Δ1 που προκύπτει να  υπολογίσετε:  
i. τη μάζα του,  
ii. την πυκνότητά του,  
iii. την % w/w περιεκτικότητά του,  
iv. την % w/v περιεκτικότητά του.  

(Μονάδες 3+4+4+4) 
 
Δ.2  Διάλυμα NaOH έχει περιεκτικότητα 25 % w/w διάλυμα Δ2. Να υπολογίσετε: 

i. Τη μάζα του NaOH που περιέχεται σε 200g του διαλύματος Δ2.   

ii. τον όγκο του διαλύματος Δ2 που περιέχει 75g NaOH, αν η πυκνότητα του διαλύματος 

Δ2 είναι 1,5 g/mL.  

 (Μονάδες 5+5)  

 

 

 


