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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

1. Η σφαίρα Α έχει τριπλάσιο όγκο και µισή πυκνότητα από τη σφαίρα Β. Για τις µάζες 
των δύο σφαιρών ισχύει: 

α. mA = 6mB 

β. mA = mB 

γ. 2mA = 3mB 

δ. 3mA = 2mB 

Μονάδες 4 

2. Ποια από τα παρακάτω άτοµα είναι µεταξύ τους ισότοπα; 

α. Α17
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δ. ���
� , ���

�  

Μονάδες 4 

3. Ποιος από τους επόµενους µοριακούς τύπους παριστάνει το µόριο µιας χηµικής 
ένωσης; 

α. CN- 

β. HSO4
- 

γ. O3 

δ. NH3 

Μονάδες 4 
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4. ∆ίνονται τα στοιχεία ��
�� , �


�
 , ���

� , 	��

�� , ���

��  

α. τα Α και Β βρίσκονται στην ίδια οµάδα. 

β. τα Β και ∆ βρίσκονται στην ίδια περίοδο. 

γ. το Β βρίσκεται πάνω από το ∆. 

δ. ∆εν υπάρχει ευγενές αέριο µεταξύ τους. 

Μονάδες 4 

 

 

5. Το δεύτερο αλογόνο βρίσκεται: 

α. στη 2η οµάδα 

β. στη 2η περίοδο 

γ. στη 3η οµάδα 

δ. στη 3η περίοδο  

Μονάδες 4 

 

Β. Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) κάθε σωστή και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση: 

1. Η ατοµικότητα του H2O είναι 3. 

2. Ανάµεσα σε ένα άτοµο Na και ένα ιόν Na+ µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα έχει το Na. 

3. Ηλεκτροθετικά λέγονται τα στοιχεία που έχουν την τάση να προσλαµβάνουν 
ηλεκτρόνια. 

4. Ισότοπα λέγονται τα άτοµα που έχουν τον ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό 
αριθµό. 

5. Σε µια οµάδα καθώς αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός αυξάνεται και η 
ηλεκτραρνητικότητα. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Τι είναι χηµικό στοιχείο και τι χηµική ένωση; 

Μονάδες 5 

Β. Να γραφούν οι διαφορές ιοντικών και οµοιοπολικών ενώσεων. 
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Μονάδες 5 

Γ. Να δοθεί ο ορισµός του οµοιοπολικού δεσµού, οι κατηγορίες στις οποίες 
διακρίνεται και από ένα παράδειγµα σε κάθε µία. 

Μονάδες 8 

∆. Να υπολογίσετε τον αριθµό οξείδωσης των στοιχείων που ζητούνται στις 
παρακάτω ενώσεις και ιόντα: 

K2Cr2O7 (του Cr) 

Cl2 (του Cl) 

HSO4
-  (του S) 

Fe3(PO4)2 (του P) 

S2- (του S) 

HNO3 (του N) 

KMnO4 (του Mn). 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Να αντιγραφεί ο παρακάτω πίνακας στην κόλλα απαντήσεων και να συµπληρωθεί 
κατάλληλα. 

 

Άτοµο ή 
Ιόν 

Πρωτόνια Ηλεκτρόνια Νετρόνια 
Ατοµικός 
Αριθµός 

Μαζικός 
Αριθµός 

Cr    24 52 

Mn 25  30   

Pt   117  195 

Au 79  118   

Co  27   59 

Pb  82 125   

Cs+   78 55  

Ba2+  54 81   

Br-    35 80 

S2-  18   32 
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Al3+ 13  14   

Mg2+  10   24 

 

Μονάδες 12 

 

Β. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να κάνετε ηλεκτρονιακή δοµή για τα άτοµα Ba, 
S, Br, Al, Mg, Pb και στη συνέχεια να προσδιορίσετε τη θέση τους στον Περιοδικό 
Πίνακα. 

Μονάδες 9 

 

Γ.  

1) Να συγκρίνετε την ατοµική ακτίνα του S και του Al. (αιτιολόγηση) 

Μονάδες 2 

2) Ανάµεσα στο Mg και το Al, ποιο αποβάλλει πιο εύκολα ηλεκτρόνια; (αιτιολόγηση) 

Μονάδες 2 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Α. Να συµπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα και να χαρακτηρίσετε κάθε 
ένωση µε (Ο) αν είναι οξύ, µε (Β) αν είναι βάση, µε (Α) αν είναι άλας και µε (Ο∆) αν 
είναι οξείδιο: 

Χηµικός Τύπος Ονοµασία 

FeSO4  

NaI  

 Φωσφορικό µαγνήσιο 

 Υδρόθειο 

KMnO4  

 Αµµωνία 

KOH  



 

 

 

 

 

η εξέλιξη των φροντιστηρίων -  ΓΡΑΜΜΟΥ 17, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 2106819679 –myexelixi17@gmail.com – www.myexelixi.gr 

 

CaCl2  

 Υδροξείδιο του αργιλίου 

 Ανθρακικό αµµώνιο 

HNO3  

HCN  

Ca(ClO)2  

 Θειούχο βάριο 

 Υπερβρωµικό οξύ 

Al2O3  

 Οξείδιο του χαλκού (Ι) 

N2O5  

K2Cr2O7  

 ∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Μονάδες 10 

Β. ∆ίνονται τα στοιχεία Α, Β και Γ. Το Α ανήκει στην 1η περίοδο και στην 1η οµάδα 
του Περιοδικού Πίνακα. Το Β έχει ατοµικό αριθµό ίσο µε 8 και το Γ είναι το 2ο 
στοιχείο της 13ης οµάδας. 

I. Να γίνει ηλεκτρονιακή δοµή για τα Α, Β και Γ. 

Μονάδες 3 

II. Να καθορίσετε τις θέσεις των Β και Γ στον Περιοδικό Πίνακα. 

Μονάδες 2 

III. Τι είδους χηµικός δεσµός θα σχηµατιστεί µεταξύ: 

α) Α και Β 

β) Α και Γ 

γ) Β και Γ 

Να εξηγήσετε και να γραφούν οι αντίστοιχοι ηλεκτρονιακοί, συντακτικοί και µοριακοί 
τύποι. 

Μονάδες 5 

IV. Θα µπορούσε να σχηµατιστεί χηµικός δεσµός µεταξύ: 

α) Α και Α; 
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β) Β και Β; 

γ) Γ και Γ; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας και σε περίπτωση που είναι δυνατή η 
δηµιουργία χηµικού δεσµού, να δοθούν οι αντίστοιχοι ηλεκτρονιακοί, συντακτικοί και 
µοριακοί τύποι. 

Μονάδες 5 

 

 

Καλή επιτυχία! 

(∆ιάρκεια: 3ώρες) 

 

 

Επιµέλεια Θεµάτων 

Μ. Μόρφη 
Χηµικός 


