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Επαναληπτικό  Διαγώ νισμα Χημει ας 
Α Λυκει όυ 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

Θέμα Α 

Α. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό καθεμιάς από τις ερωτήσεις 1 ως 4 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Τρία διαφορετικά οξείδια του αζώτου, καθένα από τα οποία περιέχει 7g αζώτου, 

ζυγίζουν αντίστοιχα 15g, 23g και 19g. Οι μοριακοί τύποι των οξειδίων, είναι αντίστοιχα: 

Α. NO, N2O3, N2O5 B. NO, NO2, N2O3 
Γ. N2O, NO2, N2O5 Δ. NO2, N2O3, N2O5 

 

2. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έχουν ταυτόχρονα ομοιοπολικό και ιοντικό δεσμό; 

Α. MgCl2 B. HCl Γ. H2CO Δ. NH4Cl 
 

3. Πόσα mol ατόμων περιέχονται σε 88g διοξειδίου του άνθρακα; 

Α.           Β.            Γ. 6 Δ. 1 

 

4. Με την ανάμιξη ποιων από τους παρακάτω συνδυασμούς, θα παρασκευάσουμε υδατικό 

διάλυμα H2SO4 με περιεκτικότητα κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην 30% w/w; 

Α. 30g H2SO4 με 100g Η2Ο Β. 1 mol H2SO4 με 200g Η2Ο 
Γ. 30 mol H2SO4 με 0,70kg Η2Ο Δ. 0,30 mol H2SO4 με 0,70mol Η2Ο 
 

Β. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 

γράμμα τη λέξη ΣΩΣΤΟ για κάθε σωστή πρόταση ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ για κάθε λανθασμένη. 

 

1. Το άτομο του     έχει τέσσερις στοιβάδες. 

2. Ο αριθμός οξείδωσης του Cr στο πολυατομικό ιόν      
   είναι +7. 

3. Το      ανήκει στην ομάδα των αλκαλικών γαιών. 

4. Η ένωση KCl είναι πολωμένη ομοιοπολική. 

5. Αν διάλυμα NaOH συγκέντρωσης C, αραιωθεί με τετραπλάσιο όγκο νερού, προκύπτει 

διάλυμα με συγκέντρωση 
 

 
.   
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Θέμα Β 

Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:     
     

     
       

       
     

  

Α. Να προσδιορίσετε το πλήθος των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων που 

δομούν το άτομό τους. 

Β. Να προβλέψετε τη θέση του καθενός από τα στοιχεία αυτά, στον περιοδικό πίνακα. 

Γ. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των ενώσεων και το είδος του δεσμού σε κάθε 

περίπτωση, για τις ενώσεις που σχηματίζονται από : 

1.     
   και   

   2.   
   και   

   3.     
   και     

   4.     
   και   

  
 

Δ. Να ονομάσετε κάθε ένωση που προέκυψε στο ερώτημα Γ. 

 

Θέμα Γ 

Ποσότητα Na προστίθεται προσεκτικά σε νερό και προκύπτουν 200mL διαλύματος Δ1, με 

πυκνότητα 1,05
 

  
. Κατά την προσθήκη του Na ελευθερώθηκε αέριο όγκου 2,24L 

μετρημένων σε STP. 

α. Ποια μάζα Na προσθέσαμε στο νερό, για να παραχθεί το Δ1; 

β. Πόσα mL διαλύματος H2SO4 2M απαιτούνται για πλήρη εξουδετέρωση 50mL του Δ1; 

γ. Με πόσα mL νερού πρέπει να αραιώσουμε 80mL του Δ1, ώστε να προκύψει διάλυμα Δ2 

συγκέντρωσης 0,4Μ; 

δ. Με δεδομένο ότι στη θερμοκρασία του διαλύματος, η διαλυτότητα του NaOH στο νερό 

είναι 30g ανά 100g H2O, να προσδιορίσετε την ελάχιστη επιπλέον ποσότητα NaOH που 

μπορούμε να διαλύσουμε σε 50mL του Δ1, για να προκύψει κορεσμένο διάλυμα. 

Δίνεται ΑrΝa=23. 
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Θέμα Δ 

Αέριο HCl, διοχετεύεται σε νερό και προκύπτουν 400mL διαλύματος (Δ1). Ποσότητα 50mL 

του Δ1, εξουδετερώνεται πλήρως από 200mL διαλύματος NaOH 16% w/v.  

α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 

β. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε το Δ1 με διάλυμα HCl 0,5Μ, για να 

προκύψει διάλυμα συγκέντρωσης 1,4Μ; 

Διαθέτουμε 19,43g κράματος Zn-Cu. Το κράμα κονιορτοποιείται και προστίθεται στην 

εναπομείνασα ποσότητα του Δ1. Το αέριο που ελευθερώνεται κατά τον αφρισμό 

συλλέγεται. Σε STP συνθήκες, το αέριο αυτό καταλαμβάνει όγκο 4,48L. 

γ1. Να προσδιορίσετε τη σύσταση του κράματος 

γ2. Ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος του διαλύματος Δ1, για να ελευθερωθεί η 

ίδια ποσότητα αερίου; 

Δίνονται: 

ΑrZn=65,4, ArCu=63,5, ArNa=23, ArO=16, ArH=1 


