
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  XHMEIA 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : A ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : ΔΥΟ ΩΡΕΣ (2)  

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1]  Το 19 K   και το 17Cl  έχουν:  

α.   Ίδιο ατομικό αριθμό  

β.  Ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων  

γ.   Είναι ισότοπα  

δ.  Ίδιο αριθμό πρωτονίων  

                                                                                                               Μονάδες 5  

Α2]  Τα στοιχεία της AIII  ομάδας του Π.Π έχουν:  

α.  Τρεις στιβάδες  

β. Τρία ηλεκτρόνια στην εξωτερική στ ιβάδα  

γ.  Ανήκουν στην ίδια περίοδο  

δ. Είναι αλκάλια  

                                                                                                                 Μονάδες 5  

Α3]  Ο αριθμός οξείδωσης του N  στο 2HNO  είναι:  

α.  3   

β. 4   

γ.  3   

δ. 0   

 

                                                                                                                 Μονάδες 5  

Α4]  Τα στοιχεία 15 P  και 7 N  ανήκουν :  

α.  Στην ίδια περίοδο  

β. Στην ίδια ομάδα  

γ.  Είναι ισότοπα  

δ. Είναι ευγενή αέρια  

                                                                                                        Μονάδες 5  

Α5]  Ποιές από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιές λανθασμένες;  

α.  Τα στοιχεία της ομάδας των ευγενών αερίων έχουν όλα 8  ηλεκτρόνια     

στην εξωτερική στ ιβάδα  



 

 

 

β. Αν διάλυμα έχει περιεκτικότητα 2%w v  τότε θα έχει  περιεκτικότητα 

2%w v.  

γ.  Οι αλκαλικές γαίες ανήκουν στην AII  ομάδα του Π.Π  

δ. Τα στοιχεία 35

17Cl  και 37

17Cl  είναι ισότοπα.  

 

                                                                                                                 Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Β  

Β1]  Το στοιχείο   έχει ατομικό αριθμό 20  .  

α.  Να κάνετε κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες  

                                                                                                        Μονάδες 3  

β. Να προσδιορίσετε τη θέση του στο Π.Π  

                                                                                                                 Μονάδες 4  

γ.  Να προσδιορίσετε το είδος του δεσμού και το χημικό τύπο της ένωσης        

μεταξύ του στοιχείου   και του στοιχείου 9 F   

                                                                                                                 Μονάδες 6  

Β2]  Δίνεται το ιόν 39

19 X   . Να υπολογίσετε τον αριθμό πρωτονίων , νετρονίων και 

ηλεκτρονίων του ιόντος.  

                                                                                                                 Μονάδες 3   

Β3]  Δίνονται τα ζεύγη στοιχείων:  

α.  i. 8O  και 16 S       i i. 8O  και 11Na   

 Σε ποιό ζεύγος τα στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα;  

                                                                                                        Μονάδες 4  

β. Να προσδιορίσετε το είδος του δεσμού και το χημικό  τύπο  της ένωσης 

μεταξύ του  11Na  και του 8O  .  

                                                                                                        Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1]  Διάλυμα 2NaCl %w v  έχει όγκο 200ml. Στο διάλυμα προσθέτουμε 600ml  

νερού. Να υπολογίσετε την %w v  περιεκτικότητα του διαλύματος που 

προκύπτει. 

                                                                                                                 Μονάδες 8  

Γ2]  Κορεσμένο διάλυμα ζάχαρης στους 025 C  θερμαίνεται στους 040 C. Να 

εξηγήσετε αν το διάλυμα που προκύπτει είναι κορεσμένο ή ακόρεστο και να 

αιτιολογήσετε την απαντησή σας.  

                                                                                                                 Μονάδες 4  

Γ3]  Στοιχείο X  ανήκει στην AIII  ομάδα και στην τρίτη περίοδο του Π.Π. Να 

υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου X .  



 

 

 

                                                                                                                 Μονάδες 4  

Γ4]  Δίνονται τα ισότοπα 40

20 X  και 45

20 X . Να βρείτε πόσα είδη μορίων 2X  μπορούν 

να σχηματιστούν. Αιτιολογήστε την απαντησή σας.  

                                                                                                                 Μονάδες 4  

Γ5]  Να κάνετε κατανόμη ηλεκτρονίων σε στ ιβάδες για τα στοιχεία 3 Li  ,  35 Br  ,  

6C  και να προσδιορίσετε τη θέση τους στον Π.Π.  

                                                                                                                 Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1]  Δίνονται τα στοιχεία 12 Mg  και 16 S  . 

α.  Να βρείτε το χημικό τύπο της ένωσης που προκύπτει  αν τα στοιχεία 

ενωθούν μεταξύ τους  

                                                                                                   Μονάδες 5  

β. Διάλυμα ζάχαρης αραιώνεται με νέρο μέχρι να δεκαπλασιαστεί ο όγκος 

του. Αν η αρχική περιεκτικότητα του διαλύματος είναι 10%w v  να 

υπολογίσετε την %w v  περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος.  

                                                                                                   Μονάδες 8  

Δ2]  Δίνονται οι ενώσεις 2 3 2 2Na SO , SO , H S. Να υπολογίσετε τον αριθμό 

οξείδωσης του S  σε καθεμία από τις ενώσεις .  

                                                                                                                 Μονάδες 3  

Δ3]  Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες ενώσεις ως οξέα –  βάσεις –  άλατα και να 

γράψετε το όνομα της κάθε ένωσης:

2 4 2 3 2 2 3HCl, KOH, NaCl, H SO , Mg(OH ) , MgS, HNO , KNO , H S, NH .  

                                                                                                                 Μονάδες 5  

Δ4]  Ποιοί από τους επόμενους χημικούς τύπους των ενώσεων είναι σωστοί:  

 2 2 4 3CaF, AlCl , NaF, ZnO, Na Br,CaSO , HSO .   

                                                                                                                 Μονάδες 4  

 

   

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  

 


