
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  (Α ΛΥΚΕΙΟΥ) 

 

ΘΕΜΑ 1 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

1.  Η σχετική ατομική μάζα (Αr) του ασβεστίου (Ca) είναι 40. Aυτό σημαίνει 
ότι: 

       α. η μάζα του ατόμου Ca είναι 40 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του 
ατόμου του 12C  

        β. η μάζα του ατόμου Ca είναι 40 φορές μικρότερη από τη μάζα του 
ατόμου του 12C  

       γ. η μάζα του ατόμου Ca είναι 40 φορές μεγαλύτερη από 12 g του 12C  

        δ. η μάζα του ατόμου Ca είναι 40 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της 
μάζας του ατόμου του 12C. 

 

2. Τι αριθμό οξείδωσης έχει τo άζωτο (Ν) στην ένωση NaNO2: 
α. +3           β. +5                  γ. -2          δ. +1 
 

3. Μέταλλο αντιδρά με νερό και παράγεται βάση και αέριο Η2. Ποιο μπορεί 
να είναι το μέταλλο: 
Α. Zn   β. Na           γ. Mg            δ. Al 
 

4. Το στοιχείο που ανήκει στην 3η περίοδο και ΙVAη ομάδα του περιοδικού 
πίνακα έχει ατομικό αριθμό:  

      α. 14            β. 23                γ. 15            δ. 50 

(Μονάδες 20) 
 

 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και 
να αιτιολογήσετε τις λανθασμένες.  

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση απλής 
αντικατάστασης είναι να παράγεται αέριο ή ίζηµα. 

2. Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην 
εξωτερική στιβάδα τους. 



3.  Τα χηµικά στοιχεία 2Ηe και 18Ne ανήκουν στην ίδια οµάδα.. 

4. Η διαλυτότητα όλων των ενώσεων, αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. 

5. Ο γραμμομοριακός όγκος 1mol αερίου ισούται με 22,4L σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 

   (Μονάδες 5) 
 

 ΘΕΜΑ 2 

Α. Να συμπληρώσετε (προϊόντα και συντελεστές) σε όσες από τις παρακάτω 
αντιδράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν: 

1. ΝαΟΗ + ΝΗ4Cl  

2. Cl2 +  ΗΒr                                           

3. H3PO4 + Ba(OH)2                             

4. Ca+ H2O                                

5. Zn + HCl            

Ιζήματα είναι: 

 AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4 
 Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από Κ2CO3, Να2CO3, (ΝΗ4)2CO3. 
 Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από Κ2S, Na2S, (ΝΗ4)2S. 
 Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH)2, 

Ba(OH)2. 
 Αέρια είναι: 

           HCl, HBr, ΗΙ, HF, HCN ,CO2 ,ΝΗ3, H2S , SO2 

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ  

ΜΕΤΑΛΛΑ K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu ,Hg, Ag, 
Pt, Au  

ΑΜΕΤΑΛΛΑ F2, Cl2, Br2, I2, S, 

(Μονάδες 10) 
 

Β. Nα ονομάσετε τις 5 πρώτες ενώσεις και να γράψετε τους μοριακούς τύπους 
για τις υπόλοιπες:  

 HCN 



 (ΝΗ4)2CO3 

 Fe(OH)2 

 KBr 

 Η3PO4 

 

 Θειϊκό αμμώνιο 
 νιτρικό οξύ 
 υδροξείδιο του χαλκού (Ι) 
 αμμωνία  
 διοξείδιο του άνθρακα 

(Μονάδες 5) 
 

Γ.1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

Στοιχειο Ζ Α p n e 
Κατανομή 

σε 
στοιβάδες 

ομάδα περίοδος 

Α  39   19    
Β    12 12    
Γ 17 35       
Δ  1   1    

 

2.Περιγράψτε το χημικό δεσμό που σχηματίζεται ανάμεσα στα άτομα: 

 Β και Γ 
 Γ και Δ 
 Δ και Δ 

(Μονάδες 10) 
 

ΘΕΜΑ 3 

Μια μάζα H2S έχει μάζα 136g. Να υπολογίσετε: 
Γ1. Τον όγκο που καταλαμβάνει σε συνθήκες stp. 
Γ2. Τον αριθμό των μορίων που περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα H2S.  
Γ3. Τον αριθμό των ατόμων Η και τον συνολικό αριθμό ατόμων που περιέχει 
αυτή η ποσότητα του H2S. 
Γ4. Tα γραμμάρια του H και του S που περιέχονται στην παραπάνω 
ποσότητα του H2S. 
 

Αr(H)=1, Αr(S)=32                                                           
(Μονάδες 5+5+10+5) 

 
 



ΘΕΜΑ 4 
Μια ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ με διάλυση 22,4g 
στερεού ΚΟΗ σε νερό. Το διάλυμα Υ1 που παρασκευάστηκε είχε όγκο 400 mL.  
Δ1. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητά του.  
      
Δ2. Να υπολογίσετε για την  παραπάνω ποσότητα της ουσίας (22,4g) : 

1. Πόσα μόρια περιέχει. 
2. Πόσα άτομα Κ και Ο περιέχει. 
3. Πόσα γραμμάρια Κ και πόσα Η περιέχει. 

 
                                                                                
Δ3.  1. Η χημική ένωση ΚΟΗ, είναι ετεροπολική ή ομοιοπολική ένωση; 
       2.  Πώς ονομάζεται; 
       3. Αναφέρετε δυο χαρακτηριστικά της.    
                   
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Κ:39, Ο:16, Η:1 

(Μονάδες 4+4+6+6+5) 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


