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ΘΕΜΑ Α 

A1.  Παραμαγνητικό εύναι το ιόν 

α. 9F-  β. 21Sc3+  γ. 26Fe3+  δ. 30Zn2+ 

 

A2.  Ποια από τισ επόμενεσ εξιςώςεισ παριςτϊνει την ενϋργεια 2ου ιοντιςμού του 
μαγνηςύου: 

α. Mg+(s) → Mg2+(g)+e–   β. Mg+(g) → Mg2+(g)+e– 

γ. Mg(s) → Mg2+ (g)+2e–   δ. Mg(g) → Mg2+(g)+2e– 
 

A3.   Σε ϋνα βαςικό (αλκαλικό) υδατικό διϊλυμα ςτουσ 25°C ιςχύει : 

       α.  [ΟΗ_] > 10-7 Μ   β.     [Η3Ο+] > 10-7 Μ 

        γ.  [ΟΗ_] < [Η3Ο+]             δ      [ΟΗ_] = [Η3Ο+] .  
 

A4.    Το ςυζυγϋσ οξύ του NH2
 –   εύναι: 

     α. ΝΗ3   β. NH4
+  γ. ΝΗ2ΟΗ  δ. NO2

 –   

 

A5.  Σε διϊλυμα ΗCℓ 10 − 3 Μ προςθϋτουμε αϋριο ΗCℓ  χωρύσ να μεταβληθεύ ο όγκο του 
διαλύματοσ . Το pH  του διαλύματοσ που  προκύπτει μπορεύ να  εύναι ύςο με 

        α. 4   β. 7   γ. 6   δ. 2 . 
 
                                                                                                     (μονάδεσ 3 x 5 = 15) 

 

A6.  α)  Δεύξτε ότι ςε οποιοδόποτε υδατικό διϊλυμα ςτουσ 25ο C       pH + pOH = 14  

        β)  Δεύξτε ότι ςτα αραιϊ διαλύματα (C < 1 M)  η  [ Η2Ο] = 55,5 Μ . δύνεται ρ(Η2Ο)  = 1 g/mL  

                                                                                             (μονάδεσ 2 x 5 = 10)   

 



ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δύνεται το επόμενο ςχόμα το οπούο εύναι μϋροσ του περιοδικού πύνακα  

     

Λ  Δ 
       Ζ  
Ι Β  Η      
    Γ           Κ   
Α     Ε             

         

Να προςδιορίςετε ςε ποιο (ή ποια) από τα ςτοιχεία αντιςτοιχεί καθεμία από τισ 

επόμενεσ ιδιότητεσ  

1. ϋχει τη μικρότερη ατομικό ακτύνα από όλα τα ςτοιχεύα   

2.ανόκει ςτη δεύτερη ςειρϊ των ςτοιχεύων μετϊπτωςησ   

3. ϋχει τη μικρότερη τιμό ενϋργειασ πρώτου ιοντιςμού  

4 ανόκει ςτην VB ομϊδα του περιοδικού πύνακα  

5. ςχηματύζει ϋγχρωμεσ ενώςεισ και ςύμπλοκα ιόντα  

6. εύναι το πιο ηλεκτραρνητικό ςτοιχεύο  

7. ςχηματύζει επαμφοτερύζον οξεύδιο  

8. ανόκει ςε κύρια ομϊδα του περιοδικού πύνακα και το οξεύδιό του εύναι ιοντικό ϋνωςη με  χημικό 

τύπο ΧΟ  

9. ϋχει παρόμοιεσ ιδιότητεσ με το 16S  

10. βρύςκεται ςτην 3η περύοδο και το χλωρύδιό του ϋχει τον ιςχυρότερο ιοντικό χαρακτόρα από 

όλα τα χλωρύδια τησ περιόδου του  

11. ανόκει ςτον τομϋα s και ςχηματύζει με το 7Ν ομοιοπολικό ϋνωςη 

12. βρύςκεται ςτην 3η περύοδο και οι ενϋργειεσ ιοντιςμού εύναι  Εi1 << Ei2 < Ei3 

13. εύναι το πιο ηλεκτροθετικό ςτοιχεύο  

                                                                                              (μονϊδεσ 13) 

 

Β2   Σε οριςμϋνη θερμοκραςύα θ οC το καθαρό νερό ϋχει pH = 6,8 

α)  Να εξηγόςετε αν η θερμοκραςύα θ εύναι μικρότερη ό μεγαλύτερη από 25ο C 

β) Ποια η τιμό τησ Κw  ςτουσ θ οC ; 

γ)  Ένα υδατικό διϊλυμα ςτουσ θ οC ϋχει pH = 7 . To διϊλυμα αυτό εύναι όξινο , βαςικό ό 

ουδϋτερο ;  

δ) αν ςτουσ θ οC ιςχύει [ΟΗ – ] = 104 [Η3Ο+] , ποιο εύναι το pH του διαλύματοσ ; 

                                                                                                         (μονϊδεσ 4x3 =12)                                                                                     

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Οι ατομικού αριθμού των ςτοιχεύων A  και B  ϋχουν ϊθροιςμα 13 και διαφϋρουν κατϊ 1  . Αν η 

ενϋργεια πρώτου ιοντιςμού του  Aεύναι μεγαλύτερη από του B  

  α) Ποιοι εύναι οι ατομικού αριθμού των Aκαι B ; 



  β) Πόςα μονόρη ηλεκτρόνια ϋχουν τα ςτοιχεύα A  και B ; 

  γ) Γρϊψτε τουσ ηλεκτρονιακούσ τύπουσ Lewis των ενώςεων 3HAO  και  2 3Na BO  

                                                                                       Δύνονται : Αr :  O = 8 ,  H = 1  και Na = 11  

δ) Να ςυμπληρώςετε τισ παρακϊτω χημικϋσ αντιδρϊςεισ και να καθορύςετε ποιεσ ουςύεσ 

ςυμπεριφϋρονται ωσ οξϋα και ποιεσ ωσ βϊςεισ κατϊ Bronsted – Lowry  

                F –  +  HSO4
 –         

               CO3
2 –   +  H2O         

            CH3NH2  + H3O+          

                                                                                                                            (μονϊδεσ 25)  

 

ΘΕΜΑ Δ 

 
Οριςμϋνοσ όγκοσ αερύου  HCl  διαλύεται ςε νερό και προκύπτει διϊλυμα  (διϊλυμα Δ) με  όγκο 

200 mL και pH = 1  

α)  Ποιοσ εύναι ο όγκοσ του αερύου  HCl , μετρημϋνοσ ςε ςυνθόκεσ STP ; 

β)  Πόςα L νερού πρϋπει να προςθϋςουμε ςτο διϊλυμα Δ ,ώςτε το διϊλυμα που προκύπτει να 

ϋχει pH = 2 ; 

γ) Πόςα mol αερύου  HCl πρϋπει να διαλύςουμε ςτο διϊλυμα Δ , ώςτε να μεταβληθεύ το pH του 

διαλύματοσ κατϊ μύα μονϊδα ; (με την προςθόκη του αερύου HCl δεν μεταβϊλλεται ο όγκοσ 

του διαλύματοσ ) 

δ) Με ποια αναλογύα όγκων πρϋπει να αναμεύξουμε υδατικό διϊλυμα ΝαΟΗ με pH = 13 και  

υδατικό διϊλυμα ΝαΟΗ με pH = 11 ώςτε να προκύψει διϊλυμα με pH = 12 ; 

       (όλα τα διαλύματα βρύςκονται ςε θερμοκραςύα 25o C) 

                                                                (μονάδες 5+6+8+6) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Καλή επιτυχία  

 

 

 

 

 

 

 


