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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

Θέμα Α 

Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: 

α) Οι ουσίες που γράφονται στο δεξιό μέλος μιας χημικής εξίσωσης ονομάζονται ………………. . 

β) Στο ιόν Ν
3-

 το άτομο του αζώτου έχει …………….  ……………… ηλεκτρόνια. 

γ) Ο ατομικός αριθμός αποτελεί την ……………………. κάθε χημικού στοιχείου.  

δ) Το ηλεκτρόνιο είναι ……………… φορτισμένο σωματίδιο, ενώ το πρωτόνιο είναι ……………. 

φορτισμένο σωματίδιο 

ε) Σε μια χημική εξίσωση πρέπει να σημειώνουμε τη ………………… κατάσταση των ουσιών. 

στ) Σε μια χημική αντίδραση τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν …………….. ιδιότητες. 

ζ) Όταν σε μια αντίδραση απορροφάται θερμότητα, χαρακτηρίζεται ως …………….. αντίδραση. 

η) Όταν ένα άτομο προσλάβει ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε ……………., ενώ όταν αποβάλλει 

ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε ……………… . 

(10 Μονάδες) 

Α.2 Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Τα διαλύματα των ιοντικών ενώσεων έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

β) Στο άτομο του 𝛮𝑎11
23  ο υπάρχουν 23 ηλεκτρόνια. 

γ) Το χημικό σύμβολο του υδραργύρου είναι το Η. 

δ) Οι ιοντικές ενώσεις αποτελούνται από κατιόντα ή ανιόντα 

ε) Σε κάθε χημική αντίδραση ισχύει ότι 𝑚𝛼𝜈𝜏𝜄𝛿𝜌ώ𝜈𝜏𝜔𝜈 =  𝑚𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝜔𝜈 

στ) Η φυσική κατάσταση μιας αέριας ουσίας παριστάνεται με το σύμβολο (g). 

ζ) Σε κάθε άτομο ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων. 

η) Το ανιόν του 𝐹−
9

19  έχει 8 ηλεκτρόνια 

θ) Ο χημικός τύπος SO2 συμβολίζει μια μοριακή ένωση. 

ι) Οι αριθμοί που μπαίνουν μπροστά από τους χημικούς τύπους σε μια χημική εξίσωση 

ονομάζονται συντελεστές. 

(15 Μονάδες) 

Θέμα Β 
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Β.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις. 

α) Ποιο από τα επόμενα σωματίδια είναι ηλεκτρικά ουδέτερο; 

i. πρωτόνιο 

ii. ηλεκτρόνιο 

iii. νετρόνιο 

iv. κανένα από τα παραπάνω 

 

β) Ποιος από τους επόμενους συμβολισμούς παριστάνει 3 άτομα οξυγόνου; 

i. Ο3 

ii. 3Ο 

iii. SO3 

3O2 

γ) Το χημικό σύμβολο Mg αναφέρεται στο χημικό στοιχείο 

i. Κάλιο 

ii. Μαγνήσιο 

iii. Μαγγάνιο 

iv. Μόλυβδο 

 

δ) Στη μοριακή ένωση C2H6O υπάρχουν 

i. 2 άτομα οξυγόνου, 6 άτομα άνθρακα και 2 άτομα υδρογόνου 

ii. 2άτομα υδρογόνου, 6 άτομα άνθρακα και 1 άτομο οξυγόνου 

iii. 2 άτομα άνθρακα, 6 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου 

iv. 6 άτομο οξυγόνου, 2 άτομα άνθρακα και 1 άτομο υδρογόνου 

 

ε) Στα κατιόντα των χημικών στοιχείων ισχύει ότι: 

i. Ο αριθμός των πρωτονίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ηλεκτρονίων. 

ii. Ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. 

iii. Ο αριθμός των νετρονίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ηλεκτρονίων. 

iv. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων. 

 

στ) Το χημικό σύμβολο Μολύβδου είναι: 

i. He 

ii. H 

iii. Hg 

iv. Pb 

(12 Μονάδες) 

Β.2 Να γράψετε τα σύμβολα των παρακάτω χημικών στοιχείων: 

α) υδρογόνο 
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β) άζωτο 

γ) αλουμίνιο 

δ) κάλιο 

ε) ψευδάργυρος 

στ) άνθρακας 

ζ) οξυγόνο 

η) θείο 

θ) σίδηρος 

ι) χαλκός 

ια) ασβέστιο 

ιβ) νάτριο 

ιγ) φώσφορος 

(13 Μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ 

Γ.1 Να  ισοσταθμίσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις: 

α) Na(s) +  Cl2(g)    NaCl(s) 

β) C(s) +   O2(g)   CO(g) 

γ) N2(g) +  O2(g)    NO2(g) 

δ) H2(g) +  O2(g)    H2O(l) 

ε) N2(g) + H2(g)    NH3(g) 

στ) CH4(g) +   O2(g)     CO2(g) +   H2O(l) 

ζ) Na(s) +   Br2(l)    NaBr2(s) 

η) Mg(s) +  O2(g)    MgO(s) 

θ) Fe(s) +  HCl(aq)   FeCl2(aq)  +  H2(g) 

ι) C(s) +  H2(g)     CH4(g) 

( 15 Μονάδες) 

Γ.2  Να χαρακτηρίσετε στις παρακάτω χημικές αντιδράσεις ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα. 

α) Σίδηρος + Οξυγόνο  →  Οξείδιο του σιδήρου (σκουριά) 

β) Νερό  → Υδρογόνο + Οξυγόνο 

γ) Γλυκόζη + Οξυγόνο ← Διοξείδιο του άνθρακα + νερό 

δ) Άνθρακας + Οξυγόνο → Διοξείδιο του άνθρακα 

ε) Άζωτο + Υδρογόνο → Αμμωνία 

(10 Μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Δ.1Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: 

Χημικό 

Στοιχείο 

Ατομικός 

Αριθμός (Ζ) 

Μαζικός 

Αριθμός (Α) 

Αριθμός 

πρωτονίων (p) 

Αριθμός 

νετρονίων (N) 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

(e) 

Υδρογόνο  1   1 

Φθόριο 9   10  

Μαγνήσιο 12 24    

Σίδηρος    30 26 

Ιώδιο  127 53   

Άργυρος  108   47 

 

( 17 Μονάδες) 

Δ.2 Να βρεθεί η δομή των παρακάτω ιόντων: 

α) 𝐶𝑎2+
20
40  

β) 𝑁3−
7

14  

 (8 Μονάδες) 

 

 

Καλή Επιτυχία! 


