
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΑΞΗ: Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (A1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

ΘΕΜΑ Α 

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις Α1 –Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Ταυτότητα ενός ατόμου είναι:  

α) ο ατομικός του αριθμός. 

β) ο μαζικός του αριθμός. 

γ) η ατομικότητά του. 

δ) ο αριθμός των νουκλεονίων του.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α2. Το ανιόν ενός στοιχείου προκύπτει αν:  

α) το άτομο αποβάλλει ηλεκτρόνια.  

β) στο άτομο προστεθούν ηλεκτρόνια.  

γ) το άτομο αντιδράσει με άλλο στοιχείο. 

δ) το άτομο αναμιχθεί με νερό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α3. Το μικρότερο σωματίδιο μίας ουσίας που μπορεί να υπάρχει σε ελεύθερη κατάσταση και να 
διατηρεί τις ιδιότητες της ουσίας από την οποία προέρχεται είναι το:  

α) πρωτόνιο. 

β) άτομο.  

γ) ιόν.  

δ) μόριο. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α4. Η κατάταξη των στοιχείων στο σύγχρονο Περιοδικό Πίνακα, γίνεται με βάση:  

α) τον ατομικό αριθμό.  

β) το μαζικό αριθμό.  

γ) την πυκνότητα.  

δ) τη μάζα του ατόμου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

  



 

 

 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες ( Λ).  

Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr:  

α) Στον πυρήνα είναι πρακτικά συγκεντρωμένη όλη η μάζα του ατόμου.  

β) Τα ηλεκτρόνια που κινούνται στην ίδια απόσταση από τον πυρήνα έχουν την ίδια ενέργεια.   

γ) Η ενέργεια του ηλεκτρονίου εξαρτάται από τη στιβάδα στην οποία βρίσκεται.  

δ) Το ηλεκτρόνιο έχει μέγιστη ενέργεια όταν βρίσκεται στην πλησιέστερη προς τον πυρήνα στιβάδα.  

ε) Η στιβάδα L έχει μεγαλύτερη ενέργεια από τη στιβάδα M.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται : C𝑙17
35  

α) Να γράψετε πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια υπάρχουν στο άτομο του χλωρίου.  

β) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του χλωρίου.   

γ) Να προσδιορίσετε σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα βρίσκεται το 
χλώριο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2+2+4 

 

Β2. Ποια από τα στοιχεία: 19Κ, 8O, 16S, παρουσιάζουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

Β3. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα τριών στοιχείων Α, Β και Γ. Να 
συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, αφού τον μεταφέρετε στην κόλλα σας. 

 

Άτομο 
στοιχείου 

Ατομικός 
αριθμός 

Μαζικός 
αριθμός 

Αριθμός 
ηλεκτρονίων 

Αριθμός 
πρωτονίων 

Αριθμός 
νετρονίων 

Α 9 19    

Β  1   0 

Γ 11    12 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

  



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν στα στοιχεία Χ και Ψ. 

α) Το ιόν X2− έχει 10 ηλεκτρόνια. 

β) To στοιχείο Ψ βρίσκεται στην 3η περίοδο και στη 2η (IIA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Χ και Ψ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ2. Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό: 

α) του τρίτου στοιχείου από τα ευγενή αέρια. 

β) του δεύτερου στοιχείου από τα αλκάλια.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 8  

 

Γ3. α). Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να περιέχει κάθε μία από τις στιβάδες 
K, L, M και N;  

β) Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να περιέχει;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4+3 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Σε 200ml  υδατικού διαλύματος υδροχλωρίου περιεκτικότητας 2% w/v προσθέτουμε 800ml 
νερού. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Δ2. Σε 500ml υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 1% w/v προσθέτουμε 500ml υδατικού 
διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας 3% w/v. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του τελικου 
διαλύματος . 

          ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

Δ3. Σε ορισμένο όγκο υδατικού διαλύματος 4% w/v  υδροχλωρίου προσθέτουμε νερό ώστε ο όγκος 
του διαλύματος να δεκαπλασιαστεί. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος που 
προέκυψε. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


