
 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                Σελίδα 1 

                                                 

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

Μάθημα:    Χημεία Α΄ Λυκείου 

Υλη:     Διαγώνισμα εφ’ όλης της ύλης 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  Τσικριτζή Αθανασία 

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

 

Θέμα Α 

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

 

α) Ποια από τα επόμενα χημικά στοιχεία ανήκει στη 3
η
 περίοδο και στη VIA (16

η
) ομάδα του Π.Π;: 

i. 8Α 

ii. 12Β 

iii. 16Γ 

iv. 18Δ 

 

β) Ο χημικός τύπος για το ανθρακικό ιόν είναι: 

i. 𝐶𝑂4
2− 

ii. 𝐶𝑂3
3− 

iii. 𝐶𝑂3
2− 

iv. 𝐶𝑂3
− 

 

γ) Ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου (Ν) στο HNO3 είναι: 

i. +5 

ii. +3 

iii. +2 

iv. 0 

 

δ) Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 

δοχείο κατασκευασμένο από Al; 

i. Διάλυμα H2SO4 
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ii. Διάλυμα KCl 

iii. Διάλυμα FeSO4 

iv. Διάλυμα Cu(NO3)2 

 

ε) Τα 2,24 L αέριας ΝΗ3 (Mr = 17) σε συνθήκες STP: 

i. Ζυγίζουν 17 g. 

ii. Περιέχουν ΝΑ μόρια. 

iii. Περιέχουν 0,3 ΝΑ άτομα υδρογόνου. 

iv. Περιέχουν 0,1 ΝΑ άτομα συνολικά 

 

στ) Σε ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες υπάρχει πολικός (πολωμένος) ομοιοπολικός δεσμός; 

i. NaCl 

ii. O2 

iii. HBr 

iv. CaF2 

 

ζ) Από τις παρακάτω αντιδράσεις οξειδοαναγωγική είναι: 

i. N2(g)  +  3H2(g)    2NH3(g) 

ii. AgNO3(aq)  +  NaCl(aq)     NaNO3(aq)  +  AgCl(s) 

iii. NaOH(aq)  +  HCl(aq)    NaCl(aq)  +  H2O(l) 

iv. CaO(aq)  +  2HCl(aq)    CaCl2(aq)  +  H2O(l) 

 

η) Σε ορισμένο όγκο υδατικού διαλύματος HCl συγκέντρωσης 0,3 Μ προστίθεται διπλάσιος όγκος 

νερού. Το διάλυμα που προκύπτει έχει συγκέντρωση: 

i. 0,15 Μ 

ii. 0,1 Μ 

iii. 0,6 Μ 

iv. 0,9 Μ 

 

θ) Σε δοχείο κατασκευασμένο από Fe δεν επιτρέπεται να αποθηκεύσουμε διάλυμα: 

i. NaCl 
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ii. Mg(NO3)2 

iii. CuSO4 

iv. CaCl2 

 

ι) Το όνομα της χημικής ένωσης FeS είναι: 

i. Θειούχος σίδηρος (ΙΙΙ) 

ii. Θειικός Σίδηρος (ΙΙ) 

iii. Θειούχος Σίδηρος (ΙΙ) 

iv. Θειικός σίδηρος (ΙΙΙ) 

(10 x 2 = 20 μονάδες) 

2. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). 

α) Ο ιοντικός δεσμός δημιουργείται μεταξύ ατόμων διαφορετικών χημικών στοιχείων. 

β) Με την προσθήκη νερού σε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ η συγκέντρωση του διαλύματος αυξάνεται. 

γ) Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας έχει 7 περιόδους και 18 ομάδες. 

δ) Όλα τα μέταλλα διαλύονται στο νερό και παράγουν αέριο Η2. 

ε) Ο ιοντικός δεσμός δημιουργείται μεταξύ ατόμων διαφορετικών χημικών στοιχείων. 

(5 x 1 = 5 μονάδες) 

 

Θέμα Β 

1. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της χημικής ουσίας που δημιουργείται μεταξύ των χημικών 

στοιχείων. 

α) 1Η και 17Cl 

β) 9F και 9F 

γ) 20Ca και 17Cl 

δ) 8O και 8Ο 

 

(4 μονάδες) 

2. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 

α) Θειικό Κάλιο 

β) Χλωριούχο Νάτριο 

γ) Αμμωνία 

δ) Οξείδιο του αργιλίου (αλουμινίου) 

ε) Υδροβρώμιο 
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στ) Νιτρικός άργυρος 

 (6 μονάδες) 

3. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις των επόμενων αντιδράσεων εφόσον 

πραγματοποιούνται: 

α) Ba(OH)2  +  HNO3   

β) Ag  +  HBr   

γ) Na  +  H2O   

δ) AlCl3  +  NaOH   

ε) CaCO3  +  HCl  

(10 μονάδες) 

4. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των παρακάτω στοιχείων και ιόντων. 

α) 17 Cl και 17Cl
-
 

β) 12Mg και 12Mg
2+

 

γ) 19K 

(5 μονάδες) 

 

Θέμα Γ 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στον επόμενο πίνακα. 

Χημικός Τύπος Ονομασία 

α) NaI  

β) CaCO3  

γ) H2S  

δ) (NH4)3PO4  

ε) KOH  

στ) FeBr3  

ζ) KCN  

η) MgF2  

θ) Na2O  

ι) PCl5  
 (10 μονάδες) 

 

2. Ορισμένη ποσότητα C2H6 ζυγίζει 12 g. Για την ποσότητα αυτή να υπολογίσετε: 

α) Τον όγκο που καταλαμβάνει σε συνθήκες STP. 

β) Πόσα άτομα C και πόσα γραμμάρια C περιέχει. 

γ) Τον όγκο που καταλαμβάνει σε θερμοκρασία 27
ο
C και πίεση 3 atm. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(H) = 1, Ar(C) = 12 και R =0,082 atm∙L/mol∙K 

(15 μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Ορισμένη ποσότητα ΝΗ3 ζυγίζει 8,5 g. 

α) Για την ποσότητα αυτή να υπολογίσετε: 

i. Τον όγκο που καταλαμβάνει σε συνθήκες STP. 

ii. Πόσα άτομα υδρογόνου και πόσα γραμμάρια αζώτου περιέχει. 

 (6 μονάδες) 

 

β) Η ποσότητα της ΝΗ3 διαλύεται σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 2 L. Για το διάλυμα 

Δ1 να υπολογίσετε τη συγκέντρωση και τη % w/v περιεκτικότητα.  

(6 μονάδες) 

 

γ) Πόσα mL από το διάλυμα Δ1 πρέπει να αναμειχθούν με 200 mL υδατικού διαλύματος ΝΗ3 (Δ2) 

συγκέντρωσης 1 Μ, ώστε να προκύψει διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 0,4 Μ. 

 

(6 μονάδες) 

 

δ) Σε 100 mL του διαλύματος Δ3 προσθέτουμε 100 mL νερού και προκύπτει διάλυμα Δ4. Να 

υπολογίσετε τη συγκέντρωση της ΝΗ3 στο διάλυμα Δ4. 

(7 μονάδες) 

 

 

 

Σειρά δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων για όσα ερωτήματα χρειάζεται: 

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

 

F2, Cl2, Br2, I2, S 

 

Κυριότερα αέρια και ιζήματα 

 ΑΕΡΙΑ: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3  

ΙΖΗΜΑΤΑ: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4 

Αύξηση δραστικότητας 
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 Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3. 

 Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από K2S, Na2S, (NH4)2S. 

 Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 

 

Καλή Επιτυχία! 

 


