
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΧΗΜΕΊΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  

 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Α. Να αντιστοιχήσετε τα παρακάτω ονόματα με τους αντίστοιχους μοριακούς  τους 

τύπους.  

 

Όνομα  Μοριακός τύπος  

Υδροχλωρικό οξύ  Ca(OH) 2  

Υδροξείδιο του καλίου  NH 3  

Θεικό οξύ  ΝαΟΗ  

αμμωνία  HNO3  

Υδροξείδιο του ασβεστίου  HCl 

Νιτρικό οξύ  H2SO4  

 

 

  Β. Να αναφέρετε τις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων. 

 

  Γ. Να διατυπώσετε τον νόμο της περιοδικότητας. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

  Α. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος ; 

1) Τα υδατικά διαλύματα των οξέων περιέχουν ιόντα Η+. 

2) Τα υδατικά τους διαλύματα αντιδρούν με μάρμαρο και παράγεται διοξείδιο του 

άνθρακα. 

3) Ο χημικός τύπος της αμμωνίας είναι ΝΗ3. 

4) Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν pH>7 στους 25 oC. 

5) Τα υδατικά διαλύματα των οξέων μετατρέπουν το μπλε της βρομοθυμόλης από 

πράσινο σε κίτρινο. 

6) Κατά τη διάλυσή των βάσεων στο νερό ελευθερώνουν ιόντα ΟΗ-. 

7) Η αντίδραση μιας βάσης με ένα μέταλλο λέγεται εξουδετέρωση. 

8) Μπορούμε να  φυλάξουμε τα οξέα σε ένα δοχείο από αλουμίνιο. 

 

9)  Το δηλητήριο της μέλισσας είναι όξινο. Γι’ αυτό αντιμετωπίζεται με προστριβή της 

περιοχής που προσβλήθηκε με διάλυμα νιτρικού οξέος. 

 

10)  Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν ξινή γεύση. 

 

11)  Η διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό έχει ως αποτέλεσμα την ελευθέρωση 

ιόντων νατρίου και ανιόντων υδροξειδίου. 

12)  Εάν προσθέσουμε νερό σε ένα βασικό διάλυμα το pH του θα είναι μικρότερο από 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Β. Παρακάτω δίνεται ένα απόσπασμα του περιοδικού πίνακα των στοιχείων. Βάσει των 

δεδομένων του απαντήστε στις ερωτήσεις: 

 

1) Ποιο/α στοιχεία ανοίκουν στα αλκάλια; 

2) Μπορείτε να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Β; 

3) Ποιο στοιχείο έχει κοινές ιδιότητες με το Δ; 

4) Ποιο στοιχείο δεν αντιδρά εύκολα; 

5) Μεταξύ των Λ και Ζ ποιο έχει μεγαλύτερο ατομικό αριθμό; 

6) Ποια είναι τα στοιχεία της τέταρτης περιόδου; 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις για όσες αντιδράσεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν:  

𝑪𝒂 + 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 → 

𝑨𝒈 + 𝑯𝑪𝒍 → 

𝑭𝒆(𝒔)  +  𝑪𝒖𝟐+ → 

𝑴𝒈(𝒔) +  𝑭𝒆𝟐+ → 

𝑨𝒍 + 𝑯𝑩𝒓 → 

𝑨𝒈(𝒔)  +  𝑯+ → 

𝑪𝒖(𝒔)  +  𝒁𝒏𝟐+ → 

𝒁𝒏 + 𝑯𝟐𝑶 → 

 

 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Το στοιχείο Α βρίσκεται στην 3 η περίοδο και σστη 17η ομάδα του 

περιοδικού πίνακα. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:  

1) Πως ονομάζονται τα στοιχεία της ομάδας του στοιχείου Α;  

2) Είναι μέταλλο ή αμέταλλο;  

3) Συμπληρώστε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων των πέντε 

πρώτων περιόδων του πίνακα που ακολουθεί στο σχήμα που 

ακολουθεί:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Α;  

5) Ποιός είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται 

ακριβώς πάνω απο το στοιχείο Α;  

6) Στην τελευταία γραμμή του παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε 

τα ονόματα των ομάδων που περιέχουν αλκάλια, αλκαλικές γαίες, 

αλογόνα και ευγενή αέρια.  

7) Ποιός είναι ο ατομικός αριθμός:  

i) του 1ου ευγενούς αερίου;  

ii) του 2ου αλκαλίου;  

iii) της 3ης αλκαλικής γαίας;  

iv) του 4ου αλογόνου;  

 

 

 



 

 

 

 

 

ΔΙΝΟΝΤΑΙ:  

 

        ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu, Ag, Pt, Au 

 

 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΙΜΕΣ Α.Ο. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ: 

 
Μέταλλα Αμέταλλα 

Li, Na, Κ, Ag: +1 F: -1 

Ca, Ba, Ζn, 

Mg: 
+2 Η: 

+1, (-1 στα 

υδρίδια) 

ΑΙ, Au: +3 O: 

-2, (-1 στα 

υπεροξείδια, +2 

στο ΟF2) 

Hg,Cu: +1,+2 CΙ, Br, Ι: 

-1 (+1, +3, +5, +7 

στις 

οξυγονούχες 

ενώσεις) 

Fe, Co, Νί: +2,+3 S: -2, +4, +6 

Pb, Sn, Pt: . +2,+4 Ν, P: -3, +3, +5 

Cr:  +3, +6 C,Si: -4, +4 

Μn: +2, +4, +7   

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


