
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α1, Α4 ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑ Α   

(Α1) Κορεσμένο διάλυμα ζάχαρης αν θερμανθεί από τους 20 0C στούς 400C μετατρέπεται 

σε :  

α.  Κορεσμένο  

β.  Ακόρεστο  

γ.  Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε  

                                                                                                                                      Μονάδες 5  

(Α2) Το ανιόν ενός στοιχείου προκύπτει αν:  

α.  Αποβάλλει ηλεκτρόνια  

β.  Προσλαμβάνει   ηλεκτρόνια  

γ.  Αντιδράσει με άλλο στοι χείο  

δ.  Διαλυθεί  στο νέρο  

                                                                                                                                     Μονάδες 5  

(Α3) Τα διαλύματα είναι:  

α.  Ετερογενή μείγματα  

β.  Ομογενή μείγματα  

γ.  Μείγματα με καθορισμένη σύσταση  

                                                                                                                                     Μονάδες 5  

(Α4) Ένα σωματίδιο περιέχει 19  πρωτόνια, 20  νετρόνια και 18  ηλεκτρόνια. Το σωματίδιο 

αυτό είναι:  

α.  Άτομο  

β.  Κατιόν  

γ.  Ανιόν  

 

 

                                                                                                                            Μονάδες 5  



 

 

 

(Α5) Ποιές από τις επόμενες προτάσεις είναι  σωστές και ποιές λάθος;  

α.  Το 
16

8O  έχει ατομικότητα 8   

β.  Η ζάχαρη διαλύεται περισσότερο στο κρύο νερό απ΄ότι  στο ζεστό νερό  

γ.  Με αύξηση της πίεσης αυξάνεται  η διαλυτότητα όλων των ουσίων στο νερό  

δ.  Η ατομικότητα του 3O  είναι  3   

ε.  Όλα τα άτομα του Ca  έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων  

                                                                                                                                      Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

(Β1) Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:  

 

‘Ατομο ή ιόν z   A   e   p   n  

X    30  20  

2A     18  20 

1B   17 35    

 

 

                                                                                                                                       Μονάδες 12  

(Β2) Τα ιόντα 
25 3A 

 και 
17 2B 

 περιέχουν το καθένα 10  ηλεκτρόνια. Πόσα πρωτόνια και 

πόσα νετρόνια περιέχουν;  

                                                                                                                                      Μονάδες 5  

(Β3) Ο μαζικός αριθμός στοιχείου X   είναι ίσος με 39.  Αν ο αριθμός νετρονίων είναι  

μεγαλύτερος κατά ένα από τον αριθμό των πρωτονίων, να βρεθεί  ο ατομικός αριθμός 

του στοιχείου X .  

                                                                                                                                      Μονάδες 4     

(B4) Ποιά στοιχεία ονομάζουμε ισότοπα;  

       

 Μονάδες 4  

 

 

 

     



 

 

 

                                                                                                                             

ΘΕΜΑ Γ  

(Γ1) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  

 

 

 

Στοιχείο 

Ατομικός 

Αριθμός 

 

Κ 

 

L 

 

Μ 

 

Ν 

Χ 11     

Ψ 9     

Ζ 19     

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      Μονάδες 8  

(Γ2) Ποιές από τις παρακάτω δομές είναι λανθασμένες;  

α.   6 2 4C K( ) L( )    

β.  3 1 2Li K( ) L( )   

γ.  17 2 9 6Cl K :( ) L :( ) :( )   

δ.  3 1 2Li K( ) L( )   

Να γραφούν οι σωστές δομές για όσες είναι λάθος.  

                                                                                                                                 Μονάδες 7  

(Γ3) α.  Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί  να περιέχει κάθε μία από     

             τις στοιβάδες K,L,M ,N;   

                                                                                                                                         Μονάδες 5  

        β. Η εξωτερική στοιβάδα ενός ατόμου πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να περιέχει;  

                                                                                                                                         Μονάδες 5  

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

(Δ1) Να κάνετε τη κατανομή ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για τα στοιχεία:  

        17 12 15 20 16 35Cl, Mg, P, Ca, S, Br .  

                                                                                                                                         Μονάδες 6  

(Δ2) Διάλυμα NaCl  έχει  όγκο 200ml  και περιεκτικότητα 2%w v. Αν στο  διάλυμα         

προσθέσουμε  200ml  νερό ποιά είναι η %w v  περιεκτικότητα του διαλύματος που 

προκύπτει;  

                                                                                                                                      Μονάδες 7  

(Δ3) Δίνονται τα στοιχεία 20Ca  και 7 N. Να βρείτε το είδος του δεσμού που δημιουργούν 

τα στοιχεία αυτά αν ενωθούν μεταξύ τους και  να γράψετε τον μοριακό τύπο της 

ένωσης που προκύπτει.  

                                                                                                                                      Μονάδες 5  

(Δ4)  Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν τα στοιχεία X  .  

α.   Το ιόν 
2 

 έχει 10  ηλεκτρόνια  

β.   Το στοιχείο   βρίσκεται στη 2  περίοδο και στην AVII  ομάδα του περιοδικού 

πίνακα. Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων X .   

                                                                                                                           Μονάδες 7  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ! !!  


