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Διαγώνισμα Α΄ τάξης λυκείου 

Εξεταζόμενο μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ 

 

Θέμα Α 

Για τις προτάσεις Α1 ως και Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Ένα σωματίδιο περιέχει 9 πρωτόνια, 9 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια. Το σωματίδιο αυτό θα 

είναι: 

α. άτομο 

β. θετικό ιόν  

γ. αρνητικό ιόν 

δ. Μόριο 

           (μονάδες 5)  

 

Α2. Τα άτομα Α11
24  και Β12

24  έχουν: 

α. Τον ίδιο ατομικό αριθμό και διαφορετικό μαζικό αριθμό 

β. Τον ίδιο αριθμό νετρονίων  

γ. Τον ίδιο μαζικό αριθμό και διαφορετικό ατομικό αριθμό 

δ. Τίποτε από τα παραπάνω  

 

(μονάδες 5) 
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Α3. Όσο πιο μικρό είναι ένα άτομο: 

α. τόσο πιο εύκολα χάνει ηλεκτρόνια  

β. τόσο πιο εύκολα παίρνει νετρόνια 

γ. τόσο μικρότερο ατομικό αριθμό έχει 

δ. τόσο μεγαλύτερο ατομικό αριθμό έχει 

(μονάδες 5) 

 

Α4. Σε ένα άτομο, μικρότερη ενέργεια έχει: 

α. Κ 

β. Μ 

γ. Ν 

δ. L 

(μονάδες 5) 

 

Α5. Το χημικό στοιχείο Χ2+ : 

α. έχει πάρει δύο ηλεκτρόνια 

β. είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 

γ. έχει χάσει δυο ηλεκτρόνια 

δ. έχει χάσει δύο πρωτόνια 

(μονάδες 5) 
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Θέμα Β 

Α. Έστω τα ισότοπα άτομα : 

𝐴𝑥+1
2𝑥+2

  και 𝛢2𝑥−4
2𝑥+4  

α) Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του χημικού στοιχείου Α και τους μαζικούς αριθμούς των 

δύο ατόμων. 

(μονάδες 8) 

β) Ποια είναι η δομή του κάθε ατόμου; 

(μονάδες 5) 

Β. Ο χαλκός που υπάρχει στη φύση αποτελείται από τα ισότοπα 𝐶𝑢 𝛧
63 και 𝐶𝑢𝛧

65 . Αν το ισότοπο 

𝐶𝑢𝛧
63  περιέχει στον πυρήνα του 5 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια του, να υπολογίσετε: 

α) τον αριθμό των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων του κάθε ισοτόπου. 

(μονάδες 8) 

β) τον αριθμό των ηλεκτρονίων του ιόντος Cu2+  

(μονάδες 4) 

Θέμα Γ 

Α. Για τα άτομα: 12Μg, 8O, 17Cl  

α) Να γίνει κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες.     (μονάδες 7) 

β) Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκει το καθένα από 

αυτά.           (μονάδες 4) 

γ) Να χαρακτηριστούν τα παραπάνω στοιχεία ως µέταλλα ή αµέταλλα.  (μονάδες 3) 

 

Β. Για τα παρακάτω ιόντα: 12Μg2+, 20Ca2+, 
16S

2- να γίνει κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες  

           (μονάδες 6) 

 

Γ. Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων όπου σε κάθε στοιχείο δίνεται ο ατομικός του αριθμός.  

   α) 15P και 18Ar  και     β) 6C και 14Si  

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες;  

Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 
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Θέμα Δ 

Α. Η διαλυτότητα ενός άλατος Α στο νερό στους 20οC είναι 30g A / 100g  νερό. Σε 300g νερού, 

στους 20οC, προσθέτουμε 80 g άλατος Α. 

α) Να εξετάσετε αν το διάλυμα που προκύπτει είναι κορεσμένο ή ακόρεστο.  (μονάδες 8) 

β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του κορεσμένου διαλύματος που προκύπτει.  

           (μονάδες 7) 

γ) Πώς θα μεταβληθεί η μάζα του διαλύματος αν αυξηθεί η θερμοκρασία του. (μονάδες 5) 

Β. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει την μεταβολή της διαλυτότητας δύο ουσιών Α και Β στο νερό 

σε συνάρτηση με την θερμοκρασία εκ των οποίων η μια είναι στερεή και η άλλη αέρια. Να 

γράψετε ποια καμπύλη αναπαριστά την μεταβολή της διαλυτότητας του αερίου και να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

           (μονάδες 5)  

 

 


