
 
 

Σχολικό έτοσ 2014-2015                 

 

Διαγώνισμα χημείας 
                Κεφ. 1ο & 2Ο  
 

Ον/μο: …………………………………………………………….. 

Ημ/νια:…………………………………………………………….. 

 

Θέμα1  

Α) Να χαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ και να δικαιολογήζεηε 

ηην επιλογή ζαρ: 

a. Όταν πρόκειται να ενωκοφν δυο άτομα , τα θλεκτρόνια των εξωτερικϊν 

ςτιβάδων πλθςιάηουν πρϊτα. 

b. Ηλεκτροκετικά λζγονται τα ςτοιχεία , που ζχουν τθν τάςθ να προςλαμβάνουν 

θλεκτρόνια. 

c. Ανάμεςα ςε ζνα ουδζτερο άτομο και το κατιόν του π.χ. 19Κ και 19Κ+ 

μεγαλφτερθ  ατομικι ακτίνα κα ζχει το άτομο.  

d. Εφαρμόηοντασ τον τφπο 2n2 βρίςκουμε ότι θ τρίτθ περίοδοσ του Π.Π. 

περιλαμβάνει 18 ςτοιχεία. 

e. Κάκε ςτοιχείο τθσ IVΑ ομάδασ του Π.Π. ζχει μεγαλφτερο ατομικό αρικμό από 

όλα τα ςτοιχεία τθσ ΙΙΙΑ ομάδασ. 

f. Μεταξφ δφο ςτοιχείων τθσ ίδιασ ομάδασ του Π.Π. μεγαλφτερο ατομικό αρικμό 

ζχει το ςτοιχείο που ανικει ςε περίοδο μεγαλφτερθσ τάξθσ. 

g. Η εςωτερικι ενζργεια μιασ ποςότθτασ χλωριοφχου νατρίου είναι μικρότερθ 

από τθ ςυνολικι ενζργεια του χλωρίου και του νατρίου από τα οποία 

προζκυψε το χλωριοφχο νάτριο. 

 

(μονάδεσ 12) 
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Β) Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη: 

 

1. Η κζςθ ενόσ ςτοιχείου ςτον περιοδικό πίνακα κακορίηεται από: 

α. το ατομικό του βάροσ 
β. τον αριθμό των ηλεκτρονικϊν του ςτιβάδων 
γ. τον ατομικό του αριθμό 
δ. τον αριθμό των ηλεκτρονίων τησ εξωτερικήσ του ςτιβάδασ 
ε. από άλλουσ παράγοντεσ 
 

2. Από τα ςτοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5 με αντίςτοιχουσ ατομικοφσ αρικμοφσ 16, 

12, 8, 20 και 36, τα ηεφγθ που ζχουν παρόμοιεσ ιδιότθτεσ είναι: 

α. το (Σ1 , Σ5) και το (Σ2, Σ3) γ. το (Σ1, Σ2) και το (Σ2, Σ4) 
β. .το (Σ1, Σ3) και το (Σ2, Σ4) δ. το (Σ1, Σ3) και το (Σ4, Σ5) 
 

3. Τα ςτοιχεία Α και Β με ατομικοφσ αρικμοφσ 19 και 35 αντίςτοιχα ςχθματίηουν 

μεταξφ τουσ: 

α. ομοιοπολική ζνωςη με χημικό τφπο ΑΒ 
β. ομοιοπολική ζνωςη με χημικό τφπο ΑΒ2 
γ. ετεροπολική ζνωςη με χημικό τφπο Α2Β 
δ. ετεροπολική ζνωςη με χημικό τφπο ΑΒ 
ε. ετεροπολική ζνωςη με χημικό τφπο ΒΑ.  

 

         (μονάδεσ  6 ) 

Γ. 
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ii )  

 

 

(   ΜΟΝΑΔΕΣ 4 )  

 

Θέμα 2 

A) Nα βρείτε τον ατομικό αριθμό των παρακάτω ςτοιχείων: 
α. Του δεύτερου  αλογόνου. 
β. Του δεύτερου  ευγενούσ αερίου. 
 

(μον.4) 

 

Β)  Δίνονται τα ςτοιχεία 12Α, 37Β 
Ι. Να βρείτε τη θέςη των Α, Β ςτον περιοδικό πίνακα. 
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ΙΙ. Το ςτοιχείο Β είναι μέταλλο ή αμέταλλο. 

III. Τι ένωςη μπορούν να δημιουργήςουν το Α κ Β      

        (μον.6) 

 
Γ) Να βρεθεί ο ατομικόσ αριθμόσ των ςτοιχείων που ανήκουν: 
Ι. ςτην 2η περίοδο και ςτην ΙΑ ομάδα. 
ΙΙ. ςτην 4η περίοδο και ςτην VIIA ομάδα 
ΙΙΙ. ςτην 2η περίοδο και ςτην VΙΙΙΑ ομάδα. 

(μον.6) 

Β) Να εξηγήςετε γιατί δεν πρέπει να χρηςιμοποιείται η έννοια του μορίου ςτην 

περίπτωςη του CaCl2  . Τι ακριβώσ μασ δείχνει ο χημικόσ τύποσ ςτισ ιοντικέσ 

ενώςεισ? 

         (μονάδεσ 4) 

 

 

Θέμα 3 

Α) Δίνονται τα άτομα  13Α l   Και  8O, να γίνει η κατανομή ηλεκτρονίων και να βρεθεί η 

θζςη των ςτοιχείων  ςτον  περιοδικό πίνακα. 

 (μονάδεσ 6) 

 

β) Περιγράψτε τον τρόπο ςχηματιςμοφ τησ ζνωςησ  μεταξφ των δφο παραπάνω 

ςτοιχείων.  

(μονάδεσ 3) 

γ) Να αναφζρετε τρεισ ιδιότητεσ τησ ζνωςησ Ε.     (μονάδεσ 4) 

 

Β) Τι ονομάζεται αριθμόσ οξείδωςησ ? 
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         (μονάδεσ 3) 

 

Γ) Να βρεθεί ο Α. Ο. του χλωρίου ςτισ παρακάτω ενώςεισ: 

I. Cl2 

II. HClO3 

III. HCl 

IV. ClO3
-
 

(μονάδεσ 8) 

Θέμα 4  

Α) 

 

(μονάδεσ 20) 

 

Β) Να γράψετε τουσ μοριακοφσ τφπουσ των ενϊςεων : 

1)  φοςφωρικό αςβζςτιο 

2) χλωριϊδεσ νάτριο 

3) Νιτρϊδεσ οξφ 

4) Βρωμιοφχο αςβζςτιο 

5) Υδροξείδιο του βαρίου 

6) Διοξείδιο του άνθρακα 

7) Θειοφχοσ ςίδηροσ (III) 

8) Οξείδιο του αργιλίου 
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9) Υδροξείδιο του αμμωνίου 

10) Υδρόκυάνιο 

 
(μονάδεσ 10 ) 

 Γ. Συμπληρϊςτε ςε κάθε κενό του παρακάτω πίνακα το χημικό τφπο τησ χημικήσ ζνωςησ που 

προκφπτει από την ζνωςη κάθε κατιόντοσ με το αντίςτοιχο ανιόν. 

 F  S2 OH SO4
2- 

K+     

Ca2+     

Al+3     

                                                                                                                                        (  ΜΟΝΑΔΕΣ 8)  

 

Οι μαθητζσ  που δεν ζχουν διδαχθεί ονοματολογία ανόργανων ενϊςεων μποροφν 

εναλλακτικά να γράψουν το επόμενο θζμα :   

ΘΕΜΑ 5Ο  

 

Υδατικό διάλυμα Δ1   ΝaOH ζχει περιεκτικότθτα 12% w/w και πυκνότθτα  

1,1 gr / ml  και μάηασ 400 gr.  

Να υπολογιςτοφν :  

Α) θ ποςότθτα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ και του διαλφτθ που περιζχονται  

Στο Δ1 

Β) θ % w/v του διαλφματοσ  Δ1 

Γ) θ % w/w  περιεκτικότθτα του διαλφματοσ που κα προκφψει αν προςκζςουμε 

200gr  νεροφ  
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Δ)  αν ςτο Δ1  προςκζςουμε υδατικό διάλυμα ΝaOH περιεκτικότθτασ 5% w/w  , να 

βρεκεί θ περιεκτικότθτα του νζου διαλφματοσ  

Ε)  πόςο νερό πρζπει να προςκζςουμε  ϊςτε να  μειωκεί θ περιεκτικότθτα του Δ1   

ςτο   2% w/w  

Στ)  Αν ςτο Δ1  προςκζςω 10 gr  NaOH ποια κα είναι θ περιεκτικότθτα του νζου  

διαλφματοσ  

                                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 30 )  

 

 

 

 

 

 

 

 


