
 

 ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ Α  

Α. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. 

A1. Το στοιχείο 9F έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το στοιχείο: 

 α. 11Na  

β. 35Br  

 γ. 8O  

δ. 18Ar 

  

A2. To 1H είναι:  

 α. μέταλλο 

 β. αμέταλλο 

 γ. ευγενές αέριο  

δ. αλκάλιο 

 

A3. Από τα στοιχεία 6C, 7N, 8O, 9F  τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει:  

 α. 6C 

 β. 7N 

 γ. 8O 

 δ. 9F   

 

A4. Το στοιχείο 20Ca ανήκει:  

α. στην 4η περίοδο και στη ΙΙΑ ομάδα 

 β. στη 2η περίοδο και στην ΙVΑ ομάδα  



 

γ. στην 4η περίοδο και στην IVΑ ομάδα  

δ. στη 2η περίοδο και στη ΙΙΑ ομάδα 

 

A5. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους είναι δυνατόν ένα ακόρεστο διάλυμα 

NaCl να γίνει κορεσμένο;  

 α) Προσθήκη νερού 

β) Θέρμανση  

γ) Αύξηση της πίεσης 

 δ) Μείωση της πίεσης  

(15) 

 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος. 

1. Σε 100 g νερού διαλύουμε 25 g ουσίας Α. Η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι 

25 % w/w. 

2. Ο ομοιοπολικός δεσμός εμφανίζεται μεταξύ αμετάλλων. 

3.Η ένωση  NaClO3 ονομάζεται υπερχλωρικό νάτριο. 

4. Η στιβάδα Μ χωράει μέχρι 18 ηλεκτρόνια. 

5. Στον περιοδικό πίνακα υπάρχουν συνολικά 7 περίοδοι και 8 ομάδες. 

(10) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  

 

(5) 



 

Β2. Να γράψετε τα ονόματα των ιόντων: 

1. SO4
2-                         

2. NO3
-                              

3. CO3
2- 

4. PO4
3- 

5. NH4
+ 

6. OH- 

7. S2- 

8. ClO4
- 

9. CN- 

(9) 

Β3. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα. Να συμπληρώσετε το 

χημικό τύπο ή το όνομα της ένωσης στα αντίστοιχα κενά.                     

 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑ 

 Υδροξείδιο του χαλκού ΙΙ 

SO2  

 Αμμωνία 

FePO4  

 Ανθρακικό οξύ 

H2SO4  

 Οξείδιο του ασβεστίου 

Al(OH)3  

 Υδροξείδιο του βαρίου 

BaSO4  

 Yδροβρώμιο 

(11 x 1) 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης στα έντονα γραμμένα στοιχεία:  

i. H2SO4  ii. K2Cr2O7  iii. SO4 2-  iv. NH4
+  v. CaCO3, vi. HBrO4,  vii. Mg(NO3)2 

 (7) 

Γ2. Δίνονται τα στοιχεία 19K, 17Cl, 8O, 6C, 10Ne. 

Τι είδους δεσμός σχηματίζεται μεταξύ:  

1. K και Cl 

2. K και O 

3. K και Ne 

4. O και C  

5. Cl και C  

(5 x 2) 

Γ3. Στις περιπτώσεις που αναπτύσσεται δεσμός να περιγραφεί αναλυτικά ο 

σχηματισμός και  να γραφεί ο μοριακός και ο ηλεκτρονικός τύπος της ένωσης που 

σχηματίζεται. 

(4 x 2) 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Στο εργάστήριο του σχολείου σας υπάρχει διάλυμα NaCl περιεκτικότητας 25 % w/w, 

διάλυμα Το διάλυμα Δ1 έχει μάζα 240 g και η πυκνότητά του είναι 1,2 g/mL. 

Δ1. Να υπολογίσετε πόσα γραμμάρια NaCl και πόσα γραμμάρια νερού περιέχονται 

στο διάλυμα Δ1.   

                                                                                                                                      (4) 

Δ2. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1;  

(8)  

Δ3. Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε 60 g νερού, χωρίς να μεταβληθεί η ποσότητα της 

διαλυμένης ουσίας οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του 

διαλύματος Δ2; 

(8)  

Δ4. Γνωρίζοντας ότι η διαλυτότητα του αλατιού είναι 35 g NaCl σε 100 g νερού, στην 

συγκεκριμένη θερμοκρασία, να χαρακτηρίσετε το διάλυμα Δ2 ως κορεσμένο ή 

ακόρεστο.  

                     (5)  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 


