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ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.1.

Α.2.

Α.3.

Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα έχουν:
α)
β)
γ)
δ)

Μονάδες 5

Σε ποιο από τα παρακάτω µόρια υπάρχει µη πολικός οµοιοπολικός δεσµός;
α)
β)
γ)
δ)

HCl
Cl2
NaCl
N 2O7

Μονάδες 5

Η σχετική µοριακή µάζα (Μr) της ένωσης N2OX είναι 108.Αν Ar (N)=14 και
Ar (O)=16 ο µοριακός τύπος της ένωσης είναι:
α)
β)
γ)
δ)

Α.4.

ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα.
ίδια ατοµική ακτίνα.
ίδιο αριθµό στιβάδων.
ίδιες χηµικές ιδιότητες.

N 2O
N 2O3
N 2O5
N 2O7

Μονάδες 5

Βάσεις σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius είναι όλες οι ενώσεις που:
α)
β)
γ)
δ)

αντιδρούν µε οξέα.
περιέχουν τη ρίζα OHόταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα OHαλλάζουν το χρώµα των δεικτών.

Μονάδες 5

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Α.5.
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Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράµµα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, για κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ, για τη
λανθασµένη.
α)
β)
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γ)
δ)

Μια αντίδραση απλής αντικατάστασης γίνεται µόνον εφόσον ένα από τα
προϊόντα της αντίδρασης είναι ίζηµα,αέριο ή ελάχιστα ιοντιζόµενη
ένωση.
Κατά µήκος µιας περιόδου του περιοδικού πίνακα, από τα αριστερά
προς τα δεξιά, έχουµε ελάττωση του µεταλλικού χαρακτήρα και αύξηση
του χαρακτήρα αµετάλλου.
Οι δοµικές µονάδες στις οµοιοπολικές ενώσεις είναι ιόντα
Ο αριθµός οξείδωσης (Α.Ο) του χρωµίου (Cr) στο διχρωµικό κάλιο
(K2Cr2O7) είναι +6.
Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας έχουν
την ίδια µάζα.
Μονάδες 5

ε)

ΘΕΜΑ Β
Β.1.

Σε διάλυµα νιτρικού οξέος (HNO3) συγκέντρωσης 2M και όγκου V
προσθέτουµε νερό τετραπλάσιου όγκου.Η συγκέντρωση του διαλύµατος που
προκύπτει είναι:
α)
β)
γ)
δ)

0,5M
8M
2M
0,4M

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.

Β.2.

Μονάδες 1
Μονάδες 5

∆ίνονται οι χηµικές ενώσεις:

(Α): Ca(OH)2, (Β): H3PO4, (Γ): HCl, (∆): Na2CO3
α)

Ονοµάστε τις ενώσεις.

β)

Γράψτε το µοριακό τύπο και το όνοµα του ανυδρίτη της ένωσης:
(Α) και της ένωσης (Β).
Μονάδες 3

Μονάδες 2

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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γ)

3

Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων:
1) (Α)+(Β)

Μονάδες 2

2) (Β)+(∆)
∆ίνονται τα στοιχεία: 12Mg και 17Cl
α)

Γράψτε την ηλεκτρονιακή δοµή (κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες)
κάθε στοιχείου.
Μονάδες 3
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Β.3.

Μονάδες 2

β)
γ)

Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει κάθε
στοιχείο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 4

Εξηγήστε το είδος δεσµού που σχηµατίζουν τα δύο στοιχεία. Γράψτε το
χηµικό τύπο της ένωσης που σχηµατίζεται.
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Γ

Ποσότητα αέριας NH3 καταλαµβάνει όγκο 6,72L σε STP.
Α)

Β)

Για την ποσότητα αυτή υπολογίστε:
α)

Πόσα mol είναι.

β)

Πόσα g ζυγίζει.

γ)

Πόσα άτοµα H και πόσα g N περιέχει.

Μονάδες 5
Μονάδες 5
Μονάδες 8

Η παραπάνω ποσότητα NH3 διαβιβάζεται σε νερό και προκύπτουν 1200 mL
διαλύµατος. Υπολογίστε τη συγκέντρωση του διαλύµατος.

∆ίνονται: Αr:N:14,H:1. Αριθµός Avogadro:NA=6*10 mol .
23

-1

Μονάδες 7

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΘΕΜΑ ∆
Σε 640g νερό διαλύουµε 160g υδροξειδίου νατρίου (NaOH).Το διάλυµα (∆1 ) που
προκύπτει έχει πυκνότητα d=1,25g/mL και θερµοκρασία Θ1 (0C).
Υπολογίστε:
α)

Τη µάζα και τον όγκο του διαλύµατος.

β)

Τις περιεκτικότητες %w/w και %w/v των διαλυµάτων.

Μονάδες 3
Μονάδες 10
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Α)

Β)

Το διάλυµα (∆1) στους Θ1(0C) είναι κορεσµένο. Ψύχουµε το διάλυµα σε
θερµοκρασία Θ2(0C) (Θ2<Θ1).Στη θερµοκρασία Θ2 η διαλυτότητα του NaOH
είναι 20g/100gH2O. Υπολογίστε πόσα g NaOH θα αποβληθούν από το διάλυµα
σαν ίζηµα.
Μονάδες 4

Γ)

Στο διάλυµα (∆1),θερµοκρασίας Θ1, προσθέτουµε περίσσεια H2SO4. Γράψτε τη
χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται και υπολογίστε την
µάζα του άλατος που παράγεται.

∆ίνονται: Ar(Na)=23 Ar(O)=16 Ar(H)=1 Ar(S)=32.

Μονάδες 8

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

