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ΧΗΜΕΙΑ 

ΘΕΜΑ Α 
Για τις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Α1. Η σχετική ατομική μάζα του N είναι 14. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα 
ενός ατόμου N είναι: 
α) 14 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του ατόμου 12C 
β) 14 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ατόμου 12C 
γ) 14g 
δ) 14kg          

Μονάδες  5 
 A2. Αν προσθέσουμε αργίλιο (Al) στο νερό, θα παραχθούν: 

α) Βάση του αργιλίου και Η2 β) Βάση του αργιλίου και H2O 
γ) Οξείδιο του αργιλίου και H2 δ) Οξείδιο του αργιλίου και Η2Ο       

      Μονάδες  5 
 Α3. Σε 50 mL υδατικού διαλύματος HCl συγκέντρωσης 2Μ περιέχονται: 

α) 0,05 mol HCl  β) 0,1 mol HCl       
γ) 2 mol HCl       δ) 100 mol HCl           

 Μονάδες  5 
 Α4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης I και, δίπλα 

σε κάθε γράμμα, έναν από τους αριθμούς της Στήλης II, ώστε να 



προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση χημικού τύπου και ονομασίας. (Ένα 
στοιχείο της Στήλης I περισσεύει).  
 
 

I II 
Α) Cu2S 1. ιωδιούχο αμμώνιο 
Β) NaHCO3  2. υδρίδιο του νατρίου 
Γ) HClO 3. όξινο ανθρακικό νάτριο 
Δ) NaH 4. υποχλωριώδες οξύ 
E) HClO2 5. θειούχος χαλκός (I) 
ΣΤ) NH4I   

        Μονάδες  5 
 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.  α) Σε 3 mol HNO3 περιέχονται ΝΑ άτομα Η.  
β) Ο αριθμός οξείδωσης του P στην ένωση H3PO3 είναι +3. 
γ) Όταν η αμμωνία εξουδετερώνεται με κάποιο οξύ, παράγεται μόνο 
άλας. 
δ) Όταν διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία Τ ορισμένης ποσότητας αερίου, 
διατηρώντας σταθερή την πίεση, θα υποδιπλασιαστεί ο όγκος του αερίου. 
ε) Κορεσμένο υδατικό διάλυμα NaCl θερμαίνεται από τους 20 oC στους 
50 oC. Το διάλυμα που προκύπτει είναι ακόρεστο.            

Μονάδες  5  
ΘΕΜΑ Β  Β1. α) Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους μεταξύ των χημικών 
στοιχείων: 
i) 7N και 9F  ii) 20Ca και 17Cl              

Μονάδες 5   
Να αναφέρετε σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα ανήκουν τα τέσσερα 
αυτά στοιχεία. Ποια από αυτά έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες και για 
ποιο λόγο;        

Μονάδες  4 
 

β) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του φωσφόρου στις παρακάτω 
χημικές ενώσεις: 
i) Ca3P2      ii) H2PO4-       
                           Μονάδες 4 
 



B2. Οι παρακάτω αντιδράσεις πραγματοποιούνται όλες. Να τις 
ξαναγράψετε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα προϊόντα και τους 
συντελεστές: 
Fe(OH)3 + HCl → 
Br2 + KI → 
Ca(OH)2  + P2O5 →       Na2CO3 + H3PO4 →         Μονάδες  12 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Σε δοχείο όγκου 6 L και σε θερμοκρασία 27 oC περιέχονται 12 g αερίου 
υδρογονάνθρακα με μοριακό τύπο C2HX. Αν η πίεση που ασκείται στο 
δοχείο είναι 1,64 atm, να προσδιορίσετε:  
Γ1. τη σχετική μοριακή μάζα του υδρογονάνθρακα, 

     Μονάδες 10  
Γ2. το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα, 

      Μονάδες 5  
Γ3. πόσα άτομα άνθρακα και πόσα άτομα υδρογόνου περιέχονται στην 
ποσότητα αυτή του υδρογονάνθρακα. 

     Μονάδες 10 
 

Δίνεται η σχετική ατομική μάζα (Ar): C:12 και η R= 0,082 L∙atm/ mol∙K. 
 
ΘΕΜΑ Δ Ορισμένη ποσότητα NH3 ζυγίζει 8,5 g.  
Δ1. Για την ποσότητα αυτή να υπολογίσετε: 
i) τον όγκο που καταλαμβάνει σε συνθήκες STP. 
ii) πόσα άτομα υδρογόνου και πόσα γραμμάρια αζώτου περιέχει.         

  Μονάδες 8 
 Δ2.  Η ποσότητα της NH3 διαλύεται σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα 

Δ1 όγκου 2L. Για το διάλυμα Δ1 να υπολογίσετε τη συγκέντρωση και την 
% w/v περιεκτικότητα. 
                Μονάδες 7 
 Δ3. 400 mL του διαλύματος Δ1 απαιτούν για πλήρη εξουδετέρωση 100 
mL υδατικού διαλύματος H2SO4 (Δ2). Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση 
του διαλύματος Δ2.               Μονάδες 10 Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar) : H:1, N:14. 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α Α1. α  A2. γ  Α3. β  Α4.  A-5   B-3   Γ-4   Δ-2   ΣΤ-1 
Α5. α) Λ β) Σ  γ) Σ  δ) Λ  ε) Σ  
 
ΘΕΜΑ Β  Β1.  α) i)  7Ν: K(2)L(5)    2η Περίοδος – VA Ομάδα  
  9F: K(2)L(7)   2η Περίοδος – VΙΙA Ομάδα 
Στο μόριο της χημικής ένωσης NF3 υπάρχουν τρεις απλοί πολωμένοι 
ομοιοπολικοί δεσμοί (N-F). 

                     ή         
 
ii)    20Ca: K(2)L(8)M(8)N(2)    4η Περίοδος – IIA Ομάδα  

17Cl: K(2)L(8)M(7)       3η Περίοδος – VΙΙA Ομάδα  
Μεταξύ των στοιχείων δημιουργείται ιοντικός δεσμός.  

      Ca
2+ Cl2

-
         Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία F και Cl διότι βρίσκονται 

και τα δύο στην ίδια κύρια ομάδα (VΙΙA) του Περιοδικού Πίνακα, 
επομένως είναι και τα δύο αλογόνα.                 
                                                                               
β)   i) 3∙(+2) + 2x = 0  ή  x = -3 
        ii) 2∙(+1) + x + 4∙(-2) = -1  ή  x = +5                 
 
Β2.   
Fe(OH)3 + 3HCl →  FeCl3 + 3H2O 
Br2 + 2KI → 2KBr + I2  3Ca(OH)2  + P2O5 → Ca3(PO4)2 + 3H2O       3Na2CO3 + 2H3PO4 →  2Na3PO4 + 3CO2↑ + 3H2O         
ΘΕΜΑ Γ Γ1.  Από την καταστατική εξίσωση υπολογίζουμε τον αριθμό moles του 
υδρογονάνθρακα C2HX. 
PV= nRT     ή   n= PV/ RT      ή     n= (1,64∙6)/[0,082∙(273+27)]                  
ή     n= 0,4 mol C2HX 
Οπότε n= m/ Mr    ή    0,4 = 12/Mr    ή    Mr= 30 
Επομένως η σχετική μοριακή μάζα του υδρογονάνθρακα είναι 30. 
 



Γ2. Από τη σχετική μοριακή μάζα του C2HX έχουμε: 
Mr(C2HX) = 2∙Ar(C) + x∙Ar(H)    ή      30= 2∙12 + x∙1   ή    x= 6 
Άρα ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα είναι C2H6.  
Γ3. Σε 0,4 mol μορίων C2H6 περιέχονται 2∙0,4= 0,8 mol ατόμων C, 
δηλαδή 0,8∙NA άτομα C, και 6∙0,4= 2,4 mol ατόμων Η δηλαδή         
2,4∙NA άτομα Η. 
ΘΕΜΑ Δ Δ1.  i) nNH3 = m/Mr = 8,5/17 = 0,5 mol 
n = V/Vm    ή   V = 0,5∙22,4 = 11,2 L NH3 
 ii) 1 mol μορίων NH3 περιέχει 1 mol ατόμων Ν και 3 mol ατόμων Η     0,5 mol     >>         >>         ω1;             >>           ω2;        >> 
           ω1 = 0,5 mol ατόμων Ν      και     ω2 = 1,5 mol ατόμων Η 
δηλαδή            0,5∙14 = 7 g N       και          1,5ΝΑ άτομα Η 
 Δ2.   cNH3 = n/V = 0,5/2 = 0,25 M NH3 Σε 1000 mL διαλύματος περιέχονται 0,25 mol NH3 Σε 100 mL            >>                             x; 
     x = 0,025 mol NH3 mNH3 = 0,025∙17 = 0,425 g NH3  ή   0,425 % w/v 
 Δ3.  Έχουμε: n= cV  ή  nNH3 = 0,25∙ 0,4= 0,1 mol NH3 Η χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται είναι: 
2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 Tα 2 mol NH3 αντιδρούν με 1 mol H2SO4 Τα 0,1 mol NH3 αντιδρούν με       ψ; 
ψ = 0,05 mol H2SO4 Οπότε η συγκέντρωση του Δ2 είναι c = n/V = 0,05/0,1 = 0,5 M H2SO4  
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