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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’  ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω: 

1) 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 4 

2) Σ’ ένα άτομο, μικρότερη ενέργεια έχει η στιβάδα: 

α. Κ 

β. Μ 

γ. L 

δ. Ν 

μονάδες 4 
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3) Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους παριστάνει το μόριο ενός χημικού στοιχείου; 

α. CO2 

β. Ρ4 

γ. CN- 

δ. Νa+ 

μονάδες 4 

4) Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει την τάση ν’ αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια για να 

αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου; 

α. 1Α 

β. 8Β 

γ. 12Γ 

δ. 13Δ 

μονάδες 4 

5) Ένα υδατικό διάλυμα ΚCl έχει περιεκτικότητα 20% w/w. Αυτό σημαίνει ότι: 

α. το διάλυμα έχει μάζα 100g 

β. σε 100g νερού είναι διαλυμένα 20g ΚCl 

γ. Σε 100g διαλύματος περιέχονται 20g KCl 

δ. Σε 80g νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ 20g ΚCl 

μονάδες 4 

A2) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1) Τα χημικά στοιχεία της πρώτης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα έχουν ατομικούς αριθμούς 

από Ζ=1 έως Ζ=8. 

2) Ένα μονοατομικό ιόν με φορτίο +2 προκύπτει από ένα άτομο όταν χάσει 2 πρωτόνια. 

3) Τα άτομα 𝐶6
12  και 𝐶6

13  είναι ισότοπα. 

4) Τα χημικά στοιχεία μιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική 

στιβάδα τους. 

5) Τα χημικά στοιχεία μιας ομάδας έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες. 

μονάδες 5 
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Θέμα Β 

B1) Πόσα γραμμάρια ζάχαρης περιέχονται σε 30 mL διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 

12% w/v.          μονάδες 10 

 

B2) α) Τι σημαίνει η έκφραση 5% v/v;      μονάδες 5 

β) Σε ένα μπουκάλι μπύρας με όγκο 200ml η διαλυμένη αλκοόλη είναι 10 ml. Ποια είναι η                    

% v/v περιεκτικότητα της μπύρας σε αλκοόλη;     μονάδες 10 

 

Θέμα Γ 

Γ1) Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα 

Άτομο-Ιόν Ζ Α p n e 

S2-    16 18 

Ag  107   47 

I-    74 54 

Si  30 14   

Ca2+  40   18 

Co2+    32 25 

Bi3+  209   80 
 

μονάδες 15 

   

Γ2) α) Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται στην 3η περίοδο του 

περιοδικού πίνακα και στην VA ομάδα;      μονάδες 5 

β)  Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται: 

i. Στην 2η περίοδο και στην ΙΙΙA ομάδα του περιοδικού πίνακα 

ii. Στην 3η περίοδο και στην VIΙIA ομάδα του περιοδικού πίνακα   μονάδες 5 
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Θέμα Δ 

Δ1) 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 

 

Δ2) Α) Για τα παρακάτω ιόντα: 12Μg2+, 20Ca2+, 
16S2- να γίνει κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες  

           μονάδες 6 

 

 Β)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 χημικές ιδιότητες;  

Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.     μονάδες 5 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


