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Σελίδα 1 από 4 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΠΡΩΣΟΤ 

Αςκ.1   

1. α)  Χαρακτηρίςτε κάθε μια από τισ παρακάτω προτάςεισ με Σ αν αυτή 

είναι ςωςτή και με Λ αν είναι λανθαςμζνη: 

Η ατομικότθτα τθσ αμμωνίασ (ΝΗ3) είναι 4. (    ) 

Η ατομικότθτα του 16

8
O  είναι 8.  (    ) 

Η ατομικότθτα του αηώτου είναι 2.  (    ) 

Η ατομικότθτα του 12

6
N  είναι 12.  (    ) 

β) Τι εκφράηει ο αρικμόσ που δίνεται ςτο τζλοσ τθσ κάκε λανκαςμζνθσ πρόταςθσ; 

           (μον.10) 

2. Ο παρακάτω πίνακασ δίνει μερικζσ πληροφορίεσ για τα άτομα 

τεςςάρων ςτοιχείων Α, Β, Γ και Δ.  

 

Στοιχείο Ατομικός 

αριθμός 

Μαζικό

ς 

αριθμός 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

Αριθμός 

πρωτονίων 

Αριθμός 

νετρονίω

ν 

Α 11 23    

Β  37 17   

Γ2+   18  20 

Δ- 17    18 

 

α) Συμπλθρώςτε τα κενά του πίνακα. 

β) Κατατάξτε τα ςτοιχεία κατά ςειρά αυξανόμενθσ μάηασ του ατόμου τουσ. 

γ) Ποια από τα παραπάνω ςτοιχεία είναι ιςότοπα; 

 

          (μον.15) 
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Αςκ.2 

Α) Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ή λάθοσ. 

1. Η μάηα ενόσ ςώματοσ μειώνεται όταν αυτό μεταφερκεί από ζνα πόλο τθσ γθσ ςτον 

ιςθμερινό, διότι τότε μειώνεται και το βάροσ του. 

 

2. Αν δφο ςώματα με ίςεσ μάηεσ ζχουν ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ άνιςεσ πυκνότθτεσ, τότε οι 

όγκοι τουσ, ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ, είναι ανομοίωσ άνιςοι (δθλαδι το ςώμα με τθ μικρότερθ 

πυκνότθτα ζχει το μεγαλφτερο όγκο). 

 

3. Οριςμζνεσ ιοντικζσ ενώςεισ αποτελοφνται από κατιόντα και οριςμζνεσ άλλεσ από 

ανιόντα. 

 

4. Τα ιςότοπα είναι άτομα που ανικουν ςτο ίδιο ςτοιχείο. 

 

5. Τα ιςότοπα άτομα περιζχουν ςτον πυρινα τουσ απαραίτθτα διαφορετικό αρικμό 

νετρονίων. 

 

6. Τα άτομα του ίδιου ςτοιχείου χαρακτθρίηονται από τον ίδιο μαηικό αρικμό. 

 

7. Δφο ι περιςςότερα άτομα, αν και χαρακτθρίηονται από τον ίδιο μαηικό αρικμό μπορεί 

να ανικουν ςε διαφορετικά ςτοιχεία. 

 

8. Η φυςικι κατάςταςθ αποτελεί χαρακτθριςτικό γνώριςμα για το κάκε ςώμα και δεν 

μπορεί να μεταβλθκεί. 

 

9. Η εξαζρωςθ ενόσ ςώματοσ πραγματοποιείται όταν αυτό κερμανκεί μζχρι το ςθμείο 

βραςμοφ του. 

 

10. Τα ετερογενι μείγματα ζχουν τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ μάηασ τουσ. 

(μον.15) 
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Β)  Να χαρακτηρίςετε τα παρακάτω φαινόμενα ωσ φυςικά ή χημικά, 

τοποθετώντασ ςε κάθε τετραγωνίδιο το γράμμα Φ ή Χ αντίςτοιχα. 
 

 Φαινόμενο 

 

 θ καφςθ του ξφλου 

 το ςάπιςμα του ξφλου 

 θ εξάτμιςθ του νεροφ 

 το ξίνιςμα του γάλακτοσ 

 το ςτζγνωμα τθσ μπογιάσ λόγω εξάτμιςθσ του διαλφτθ 

 θ διάλυςθ τθσ ηάχαρθσ ςτο νερό 

 το λιώςιμο του κεριοφ 

          (μον.10) 

Αςκ.3  

Α) Να ςυμπλθρώςετε τα παρακάτω κενά: 

 

1. Η φλθ αποτελείται από πολφ μικρά, αόρατα ςωματίδια, που ονομάηονται 

............................................................................................. . Τα ςωματίδια αυτά είναι τα 

................................ , τα ...................................... και τα .................................. . 

 

2. Υπάρχουν ςτοιχεία μονατομικά, όπωσ το ................................. διατομικά, όπωσ το 

...................................., τετρατομικά, όπωσ το ............................και με περιςςότερεσ από μία 

ατομικότθτεσ, όπωσ το ............................... . 

 

3.    Στα αζρια τα δομικά ςωματίδια βρίςκονται ςε ............................................. αποςτάςεισ 

μεταξφ τουσ.                               Οι δυνάμεισ ςυνοχισ είναι .................................... και θ 

κινθτικότθτα των ςωματιδίων ........................................................... . Γι’ αυτό τα αζρια 

παίρνουν το ςχιμα του ................................................... , ενώ ο όγκοσ τουσ μεταβάλλεται 

ςθμαντικά με μικρι μεταβολι τθσ ............... ........................... ι τθσ ........................... . 

          (μον. 15) 
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Β)        Τα ςώματα Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 ζχουν ίςεσ μάηεσ, ενώ οι πυκνότθτζσ τουσ 

είναι αντίςτοιχα 0,2 g/cm3, 2 g/cm3,                         1 g/cm3 και 1,2 g/cm3. Να 

διατάξετε τα τζςςερα αυτά ςώματα κατά ςειρά αυξανόμενου όγκου. 

          (μον.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αςκ4 

Διακζτουμε 200 mL ενόσ διαλφματοσ Δ1 καυςτικοφ νατρίου (NaOH) 40% w/v 

και πυκνότθτασ ρ = 1,25 g/mL.  

α) Η περιεκτικότθτα αυτι του  ςθμαίνει ότι ςτα 100 ....... του διαλφματοσ 

περιζχονται .................................... NaOH.                                         (μον. 5) 

β) Το διάλυμα Δ1 ζχει μάηα ............................................ και αποτελείται από 

...............g NaOH και από ................... g νερό.   (μον.5) 

γ) Αν αραιώςουμε το παραπάνω διάλυμα με 150 g Η2Ο προκφπτει ζνα νζο 

διάλυμα Δ2 . Υπολογίςτε τθ μάηα του διαλφματοσ Δ2, τθ μάηα του διαλφτθ 

και τθ μάηα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ ς’ αυτό το διάλυμα.                 (μον.10) 

δ) Βρείτε τθν %  w/w περιεκτικότθτα του διαλφματοσ Δ2.  (μον. 5) 

 

    KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


