
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 
Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 να μεταφέρετε στο φύλλο των απαντήσεων τον 

αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί  στη σωστή απάντηση.  

 

 
 Α1. Ποιό απο τα επόμενα στοιχεία είναι πιο ηλεκτραρνητικό 

 

i) 12Mg       ii) 15P         iii) 19K           iv) 16S  

Μονάδες 5  

 

 

 

Α2. Ποιό απο τα επόμενα μεγέθη ελαττώνεται αν αραιώσουμε διάλυμα ζάχαρης ;  

 

i) η μάζα του διαλύματος                                 ii) η μάζα της διαλυμένης ουσίας  

iii) η περιεκτικότητα του διαλύματος             iv) ο όγκος του διαλύματος  

Μονάδες 5  

 

Α3. Ποιός απο τους επόμενους χημικούς τύπους είναι λανθασμένος ; 

  

i) Zn(OH)2                  ii) H2CℓO3                 iii) HCN                   iv) AℓN  

 

Μονάδες 5  

 

Α4. Σε ποιά απο τις επόμενες χημικές ενώσεις το  Ο έχει αριθμό οξέιδωσης - 2;  

 

i) CaO                     ii) OF2                        iii) H2O2                          iv) O3  

Μονάδες 5  

 

 

Α5. Να μεταφέρετε στην κόλλα των απαντήσεων τον αριθμό που αντιστοιχεί  σε κάθε 

πρόταση και δίπλα να σημειώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

1. Οι  χημικές ουσίες μπορούν να διασπαστούν σε απλόυστερες  χημικές ενώσεις  

ή χημικά στοιχεία 

2. Αν το χημικό στοιχεία Α με ατομικό αριθμό Ζ ανήκει στα αλογόνα τότε το 

χημικό στοιχείο Β με ατομικό αριθμό Ζ+2 ανήκει στα αλκάλια. 

3. Όταν ανοίγουμε ζεστό αναψυκτικό παρατηρείται μεγαλύτερος αναβρασμός 

(φυσαλίδες)  απ΄'ότι όταν το αναψυκτικό είναι κρύο. 

4. Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με νερό και απελευθερώνουν αέριο Η2 

5. Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει να 

ελευθερωθεί ίζημα. 

Μονάδες 5  



 

ΘΕΜΑ Β 

 

 

  

 

 Β1. i) Ποιός είναι ομέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορούν να τοποθετηθούν 

στη στιβάδα  Ν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 3  

 

ii) Να αναφέρετε τρείς διαφορές ιοντικού και ομοιοπολικού δεσμού.  

Μονάδες 6  

 

iii) Χρησιμοποιώντας την καταστατική εξίσωση να αποδείξετε ότι για δύο αέρια που 

βρίσκονται στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας  ο λόγος των όγκων τους 

είναι ίσος με τον λόγο των mol τους 

Μονάδες 6 

 

Β2. Να συμπληρώσετε όσες απο τις παρακάτω αντιδράσεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν : 
  

Fe + CuSO4 →  

Br2 + ΝaCℓ →  

AgNO3 + MgI2 →  

P2O5 + K2O →  

BaCO3 + HBr →  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. 40 g NaCℓ διαλύονται πλήρως σε  160 g νερού, οπότε προκύπτει διάλυμα Δι . Να 

υπολογίσετε την  % w/w του διαλύματος  Δ1.  

Μονάδες 3  

 

Γ2. Αν δίνεται ότι το διάλυμα Δ1 έχει πυκνότητα 1,2 g/mL, ποιά είναι  η  % w/v 

περιεκτικότητά του ;  

Μονάδες 5  

 

Γ3. Πόσα gr στερεού  NaCℓ πρέπει να διαλυθούν στο διάλυμα Δ1 ώστε να προκύψει 

κορεσμένο διάλυμα Δ2;  

Μονάδες 7  



 

Γ4. 300 g του διαλύματος Δ1 αναμειγνύονται με 500 g διαλύματος NaCℓ (Διάλυμα 

Δ3), οπότε προκύπτει  Δ4 περιεκτικότητας  10% w/w. Ποιά είναι η  % w/w 

περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3 ;  

Μονάδες 10  

 

Δίνεται η διαλυτότητα του  NaCℓ στο νερό στη θερμοκρασία του πειράματος ίση με 

35 g NaCℓ/100 g H2O. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνονται τα παρακάτω διαλύματα  

Δ1: Υδατικό διάλυμα  ΚΟΗ με περιεκτικότητα  5,6 % w/v  

Δ2: Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ με περιεκτικότητα  1,4 % w/v  

α. Με ποιά αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυμα  Δ1 και  Δ2, ώστε 

ώστε να προκύψει διάλυμα με συγκέντρωση  0,4 Μ;  

 Μονάδες 15 

 

β. Πόσα  mL ενός απο τα διαλύματα  Δ1 ή Δ2 πρέπει να αραιωθούν με νερό ώστε  να 

σχηματιστούν  500 mL διαλύματος Δ4 περιεκτικότητας  0,6 Μ;  

Μονάδες 10 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες  (Ar): H = 1, Ο = 16, Κ = 39 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!! 



 

 

 


