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ΘΕΜΑ A  
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.  

 

Α1.  Το 3 xp  ατομικό τροχιακό έχει την παρακάτω τριάδα κβαντικών αριθμών 

 n, ,m   

α. 3 0 0, ,    

β. 311, ,   

γ. 31 1, ,   

δ. 31 0, ,   

Μονάδες 5 

Α2. Το 
11 Na   σε σχέση με το 

12 Mg   έχει μικρότερη:   

α. ηλεκτροθετικότητα  

β. ατομική ακτίνα 

γ. πρώτη ενέργεια ιοντισμού  

δ. δεύτερη ενέργεια ιοντισμού  

Μονάδες 5 

Α3. Στο άτομο του H  , ακτινοβολία υψηλότερης συχνότητας εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση 

ηλεκτρονίου: 

α. 5 1p s     

β. 4 1p s  

γ. 3 1p s  

δ. 6 1p s  

Μονάδες 5 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α4. Η στιβάδα  4N n   περιλαμβάνει: 

α. τέσσερις υποστιβάδες. 

β. δεκαέξι ατομικά τροχιακά. 

γ. δεν ισχύει ούτε το α ούτε το β. 

δ. ισχύει και το α και το β. 

Μονάδες 5 

Α5. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό. 

α. 9    

β. 11   

γ. 12    

δ. 19    

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β   
 
Β1.  Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

15 20 33 38P, Ca, As, Sr  . 

α. Να γραφούν οι ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων.  
Μονάδες 4 

β. Να  συγκριθούν τα στοιχεία της ίδιας περιόδου ως προς το μέγεθος τους 
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 3  
γ. Να  συγκριθούν τα στοιχεία της ίδιας ομάδας ως προς την ενέργεια 

πρώτου ιοντισμού και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 3  

Β2.  Να εξηγήσετε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές 
λάθος.  
α. Η υποστιβάδα 5p  διαθέτει περισσότερα ατομικά τροχιακά από την 

υποστιβάδα 3p  .  

β. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο όλα τα ατομικά τροχιακά μιας στιβάδας 
έχουν την ίδια ενέργεια.  

γ. Στο άτομο του υδρογόνου δεν υπάρχουν 3p   ατομικά τροχιακά.  

δ. Δεν υπάρχει υποστιβάδα 3 f  .  

Μονάδες 6  
Β3.  Το στοιχείο X   ανήκει στη 

AV  ομάδα του Π.Π. και έχει τη μεγαλύτερη 

ενέργεια πρώτου ιοντισμού από όλα τα στοιχεία της ομάδας του.  
α. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου X  .  

Μονάδες 3  
β. Να  γραφούν οι κβαντικοί αριθμοί των ηλεκτρονίων της εξωτερικής 

στιβάδας του ατόμου X  .  
Μονάδες 3  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β4.  Πόσα ηλεκτρόνια στο άτομο του 
25 Mn  στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν 

1m    .  

Μονάδες 3  
 

ΘΕΜΑ Γ   
 
Γ1. Για τα στοιχεία A,B,   υπάρχουν τα εξής δεδομένα:  

 Οι ατομικοί τους αριθμοί είναι διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί.  

 Το άτομο του A  έχει δύο μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα L  .  
α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί τω ν στοιχείων A,B, .  

Μονάδες 3  
β. Να  συγκριθούν οι ατομικές τους ακτίνες.  

Μονάδες 3  
 

Γ2.  Σε ένα υδατικό διάλυμα  3 0 1NH , M  προστίθεται ορισμένη ποσότητα 
4NH C   

(στερεού) χωρίς μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας. Να εξηγήσετε 
τι μεταβολή θα συμβεί στο PH   και στο βαθμό ιοντισμού της 

3NH  .  

Μονάδες 6  
 

Γ3.  Τι θα συμβεί στο βαθμό ιοντισμού του μεθανικού οξέος αν σε ένα υδατικό 
διάλυμα προστεθεί (χωρίς μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας) :  
α. Μεθανικό νάτριο  
β. Μεθανικό οξύ  
γ. Νερό  

Μονάδες 5  
 

Γ4.  Υδατικό διάλυμα περιέχει ασθενές μονοπρωτικό οξύ HA   συγκέντρωσης C  
και όγκου 50ml.  Για το ισοδύναμο σημείο απαιτούνται 30 0 2ml NaOH , M  και 

προκύπτει διάλυμα με 9 5PH ,  .  
α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση C  του HA  .  

Μονάδες 4  
β. Ποιός από  τους επόμενους δείκτες είναι καταλληλότερος για τον 

προσδιορισμό του ισοδύναμου σημείου .  

i. Ερυθρό του κογκό  3 5   

ii. Μπλέ της βρομοθυμόλης  6 7 6,   

iii. Φαινολοφθαλείνη  8 2 10,   .  

Μονάδες 4  
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ   
 
Δίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:  

Διάλυμα 1 0 2: NaF , M   

Διάλυμα 2 0 1: HC , M   

Δ1. Να  υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού Ka  του HF  αν δίνεται ότι η 

συγκέντρωση των ιόντων OH    στο διάλυμα 1   είναι 62 10 M  .  

Μονάδες 5  
Δ2.  Πόσα  mol   στερεού NaOH   πρέπει να προσθέσουμε σε 1L   του διαλύματος 

2  ,  ώστε να μεταβληθεί το PH  κατά μία μονάδα; (ο όγκος παραμένει 

σταθερός)  
Μονάδες 7  

Δ3.  Σε  300ml  του διαλύματος 1  προσθέτουμε 100ml  του διαλύματος 2  .  Να 

υπολογίσετε το PH   του τελικού διαλύματος.  
Μονάδες 7  

Δ4.  Διαθέτουμε διάλυμα 0 1HCN , M  .  Να εξηγήσετε πως μεταβάλλονται ο 

βαθμός ιοντισμού και το PH   αν:  
α. προσθέσουμε  στερεό NaCN V   σταθερός.  

β. αυξήσουμε τη θερμοκρασία.   
γ. προσθέσουμε νερό.  
 
Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.  

Μονάδες 6  
 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


