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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 

ΘΕΜΑ 1ο   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:  

α)  Σε ποιά από τις επόμενες ενώσεις το N  έχει μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης;  

i) 2N   

ii) 2NO   

iii) 3NH   

iv) 3KNO   

Μονάδες 5  

β)  Σε ποιά από τις επόμενες ενώσεις ο C  έχει αριθμό οξείδωσης μηδέν;  

i) 4CH    

ii) 3CH OH    

iii) 2CO    

iv) 2 2CH C    

Μονάδες 5  

γ)  Ποιό από τα επόμενα μόρια περιέχει  πολικό ομοιοπολικό δεσμό;  

i) 2C    

ii) HC    

iii) NaC    

iv) 2O    

Μονάδες 5  

δ)   Σε ποιά από τις επόμενες ενώσεις το C  έχει τον ίδιο αριθμό οξείδωσης με εκείνο 

που έχει  στο ιόν 3C O
 ;  

i) NaC O    

ii) 4HC O    

iii) 2HC O    

iv)  3 2
Ca C O    

Μονάδες 5  

 

 

 



 

 

 

ε)  Ποιό από τα επόμενα στοιχεία είναι  περισσότερο ηλεκτροθετικό;  

i) 8O    

ii) 11Na    

iii) 19 K    

iv) 7 N    

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 2 ο   

(Α)  Ποιές από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος;  

α)  Μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου στοιχείου δεν μπορεί να σχηματιστεί  ιοντικός 

δεσμός.  

β)  Στην ένωση 2CaC  δεν υπάρχει η έννοια του μορίου.  

γ)  Ο αριθμός οξείδωσης είναι  το πραγματικό φορτίο.  

δ)  Το 2C  σε ελεύθερη κατάσταση έχει  αριθμό οξείδωσης μηδέν.  

ε)  Τα αλκάλια ανήκουν στην AII  ομάδα του Π.Π.  

Μονάδες 5  

(Β)  Υδατικό διάλυμα HC  έχει  περιεκτικότητα 2%w v  .  Αν αραιώσουμε το διάλυμα η 

περιεκτικότητά του μπορεί  να γίνει:  

α)  2%w v  

β)  3%w v  

γ)  1 5, %w v  

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.  

Μονάδες 5  

(Γ)  Αναμειγνύουμε διάλυμα NaC   2% w v με διάλυμα NaC  4%w v  .  Το διάλυμα 

που προκύπτει είναι  δυνατόν να έχει περιεκτικότητα:  

α)  2%w v  

β)  6%w v  

γ)  3%w v  

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.  

Μονάδες 5  

(Δ)  Το στοιχείο Μ βρίσκεται στη δεύτερη περίοδο και στη AI  ομάδα του Π.Π. Να 

υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό και να εξηγήσετε αν είναι μ ἐταλλο  ή  αμέταλλο.  

Μονάδες  

(Ε)  Δίνονται  τα στοιχεία 19 A  και 8 B  .  Να εξηγήσετε τι  είδους δεσμός δημιουργείται  

μεταξύ των στοιχείων A  και B  .  

Μονάδες 5  

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 3 ο   

(Α)  Διάλυμα NaC  3%w v  έχει  όγκο 200ml  .  Στο διάλυμα προσθέτουμε 200ml  νερό. 

Να υπολογίσετε την % w v  του τελικού διαλύματος.  

Μονάδες 8  

(Β)  Σε διάλυμα HC  περιεκτικότητα 2 % w v  προσθέτουμε διάλυμα HC  

περιεκτικότητας 4% w v  που έχει όγκο 400ml  και προκύπτει διάλυμα HC   

περιεκτικότητας 3% w v  .  Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος 2% w v  .  

Μονάδες 12  

(Γ)  Αν από διάλυμα ζάχαρης περιεκτικ ότητας 1% w v  πάρουμε τη μίση ποσότητα του 

διαλύματος ή περιεκτικότητα του νέου διαλύματος θα είναι:  

α)  1% w v   

β)  0 5, % w v   

γ)  2 % w v   

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 4 ο   

(Α)  Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του θείου στις επόμενες ενώσεις:  

α)  2H S   

β)  2 4H SO   

γ)  2 3Na SO   

δ)  4NaHSO   

ε)  MgS   

στ)   2 4 3
A SO  .  

Μονάδες 8  

(Β)  Σε 180g  νερού διαλύουμε 20g  ζάχαρης και προκύπτει διάλυμα όγκου 190ml  .  Να 

υπολογίσετε :  

α)  την % w w  περιεκτικότητα του διαλύματος.  

β)  την  % w v  περιεκτικότητα του διαλύματος.  

Μονάδες 10  

(Γ)  Ποιός από τους επόμενους μοριακούς τύπους είναι σωστός;  

α)  CaC    

β)  2MgF    

γ)  4KSO   

δ)  2ZnO    

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.  

Μονάδες 7 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


