
3Ο  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : XHMEIA ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 

ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α.1 Τα χηµικά στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια περίοδο έχουν:  

α. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων  

β. την ίδια ατοµική ακτίνα  

γ. τον ίδιο αριθµό στοιβάδων  

δ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στη εξωτερική τους στοιβάδα  

(Μονάδες 5) 

Α.2 Ποια από τις παρακάτω χηµικές ουσίες δεν ανήκει στα άλατα;  

α. NH4Cl  

β. ΝaCl 

 γ. MgCl2 

δ. H3PO4 

 (Μονάδες 5) 

Α.3 Ο αριθµός οξείδωσης του S στην χηµική ένωση H2SO4 είναι:  

α. 0  

β. +4  

γ. +6  

δ. -2 

 (Μονάδες 5) 

Α.4 Αν αραιώσουµε ένα υδατικό διάλυµα KNO3 συγκέντρωσης 0,2Μ, µέχρι να 

αποκτήσει διπλάσιο όγκο, τότε η συγκέντρωση (c) του τελικού διαλύµατος που θα 

προκύψει είναι:  



α. 0,01 Μ  

β. 0,1 Μ  

γ. 0,2 Μ  

δ. 0,4 Μ  

(Μονάδες 5) 

Α.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 

είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

 α. Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίες έχουν ίσες µάζες.  

β. Το νάτριο (11Na) σχηµατίζει µόνο ιοντικούς δεσµούς.  

γ. Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται αέριο Ο2 σε απόλυτη θερµοκρασία Τ και 

πίεση Ρ. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία, η πίεση θα µειωθεί. 

δ. Η αντίδραση CaCO3  CaO+CO2 είναι µεταθετική.  

ε. Η ένωση µεταξύ κάθε χηµικού στοιχείου της 1ης (ΙΑ) οµάδας και ενός στοιχείου της 

17ης οµάδας (VIIA) χαρακτηρίζεται ως οµοιοπολική.  

(Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 α. Να γραφούν οι ονοµασίες των χηµικών ενώσεων που ακολουθούν:  

1. Βa(OH)2     2. H2SO4       3. CaCl2        4. HCl         5. CO2         6. NH4Cl 

β. Να γραφούν οι µοριακοί τύποι των παρακάτω χηµικών ενώσεων.  

1. Αµµωνία     2. Θειώδες µαγνήσιο    3. Οξείδιο του καλίου     4. Ιωδιούχο αργίλιο  

5. Υδροξείδιο του χαλκού(I)    6. Νιτρικό Οξύ 

  (Μονάδες 5) 

Β.2 α. Τι σηµαίνει ότι η σχετική ατοµική µάζα του καλίου είναι 39;  

(Μονάδες 2)  

β. Ποια είναι η µάζα ενός ατόµου καλίου σε γραµµάρια:  

(∆ίνεται η σταθερά του Avogadro ΝΑ=6,02·1023 mol-1)  

(Μονάδες 2) 



B.3 Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένες τις χηµικές εξισώσεις όσων από 

τις παρακάτω αντιδράσεις µπορούν να πραγματοποιηθούν. Για όσες δεν µπορούν να 

πραγματοποιηθούν, να γράψετε µετά το βέλος τη φράση «∆ΕΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ» και να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο δεν 

πραγµατοποιούνται.  

α. Mg(s) + HBr(aq) →  

β. HI(aq) + Na2CO3(aq) →  

γ. ΝaNO3(aq) + KBr(aq) →  

δ. Ca(OH)2(aq) + H3PO4(aq) →  

ε. (ΝΗ4)2S(aq) + Ca(OH)2(aq) →  

στ. Ν2(g) + Η2(g) →  

(Μονάδες 6) 

Β.4 ∆ίνεται ο πίνακας: 

α) Να αντιγράψετε στο τετράδιο τον πίνακα, και να συµπληρώσετε τα κενά κελιά του.  

(Μονάδες 2)  

β) Ποια από τα παραπάνω χηµικά στοιχεία είναι αλκάλια, ποια αλκαλικές γαίες, ποια 

αλογόνα και ποια ευγενή αέρια.  

(Μονάδες 1) 

γ) Περιγράψτε τον χηµικό δεσµό που µπορούν να σχηµατίσουν µε το 2
1H το:  

i) Mg και ii) S  

(Μονάδες 4) 

δ) ∆ιαθέτουµε τρία δοχεία, κατασκευασµένα από διαφορετικό υλικό: Ένα δοχείο (Α) 

χάλκινο, ένα δοχείο (Β) από σίδηρο και ένα δοχείο (Γ) από ψευδάργυρο. Θέλουµε να 

αποθηκεύσουµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα διάλυµα υδροχλωρίου. Ποιο δοχείο θα 



επιλέγατε για την αποθήκευση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, γράφοντας τις 

κατάλληλες χηµικές εξισώσεις.  

(Μονάδες 3)  

∆ίνεται η σειρά δραστικότητας των στοιχείων: 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1 α. Τι σηµαίνει ότι η σχετική ατοµική µάζα του καλίου είναι 39; 

(Μονάδες 2)  

β. Ποια είναι η µάζα ενός ατόµου καλίου σε γραµµάρια: (∆ίνεται η σταθερά του 

Avogadro ΝΑ=6,02·1023 mol-1)  

(Μονάδες 2)  

Γ.2 ∆ιαθέτουµε τρία υδατικά διαλύµατα ΝaΟΗ: ∆ιάλυµα Υ1 µάζας 200g και 

περιεκτικότητας 40% w/w ∆ιάλυµα Υ2 όγκου 200 ml και συγκέντρωσης 1Μ ∆ιάλυµα 

Υ3 όγκου 100 ml και περιεκτικότητας 50% w/v. Να διατάξετε τα παραπάνω 

διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης µάζας της διαλυµένης ουσίας (ΝaΟΗ) που 

περιέχουν.  

∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες Ar(Η)=1, Ar(Ο)=16 και Ar(Νa)=23  

(Μονάδες 4) 

Γ.3 ∆ιαθέτουµε 3 mol ΝΗ3. Να υπολογίσετε:  

α. Ποια είναι η µάζα της σε γραµµάρια;  

(Μονάδες 3)  

β. Πόσα µόρια περιέχει;  

(Μονάδες 3)  

γ. Πόσο όγκο καταλαµβάνει σε πρότυπες συνθήκες (STP);  

(Μονάδες 3)  

δ. Πόσο όγκο καταλαµβάνει σε πίεση 3 atm και θερµοκρασία 27ºC;  

(Μονάδες 4)  

ε. Πόσα άτοµα υδρογόνου περιέχει;  



(Μονάδες 4)  

∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες Αr(H)=1, Αr(Ν)=14 η σταθερά των αερίων 

R=0,082 L·atm ·mol-1 K-1 και η σταθερά του Avogadro ΝΑ=6,02·1023 mol-1 

 

ΘΕΜΑ Δ 

∆ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα H2SO4 (διάλυµα Υ1) όγκου 1000mL που 

παρασκευάστηκε µε διάλυση 4mol H2SO4 σε 1000mL νερό.  

α. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του Υ1.  

(Μονάδες 4)  

Β. Να υπολογιστεί η % w/v περιεκτικότητα του Υ1.  

(Μονάδες 5) 

γ. Σε 200mL του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε 600mL νερού οπότε προκύπτει 

διάλυµα Υ2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύµατος Υ2.  

(Μονάδες 4)  

δ. Να υπολογίσετε τον όγκο διαλύµατος Η2SO4 1,2M που πρέπει να αναµείξουµε µε 

600mL του ∆1, ώστε να προκύψει διάλυµα Υ3 συγκέντρωσης 2Μ.  

(Μονάδες 6)  

ε. Να υπολογίσετε, σε stp, τον όγκο της αέριας αµµωνίας (ΝΗ3) που θα απαιτείται για 

εξουδετέρωση 200mL του διαλύµατος Υ1.  

(Μονάδες 6)  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(H)=1, Ar(O)=16, Ar(S)=32 
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