ΕΠΩΝΤΜΟ:.......................................
ΟΝΟΜΑ:............................................
ΣΜΗΜΑ:............................................
ΣΙΜΙΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΤ ΝΣΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727–222594

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................................

ΑΡΣΑΚΗ 12 - Κ. ΣΟΤΜΠΑ THΛ: 919113–949422

Χημεία Α Λυκείου
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ΘΔΜΑ Α
Δπηιέμηε ηελ ζωζηή απάληεζε
Α1 Τν κηθξόηεξν ζωκαηίδην ζωκαηίδην κηαο νπζίαο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε ειεύζεξε θαηάζηαζε
θαη δηαηεξεί ηηο ηδηόηεηεο ηεο νπζίαο είλαη :
α) ην άηνκν

β) ην κόξην

γ) ην ηόλ

δ) ν ππξήλαο

Α2 Τν ηόλ F – πεξηέρεη 10 λεηξόληα θαη 10 ειεθηξόληα . Ο καδηθόο αξηζκόο ηνπ αηόκνπ F είλαη :
α) 9

β) 10

γ) 19

δ) 21

Α3 Έλα πδαηηθό δηάιπκα ΝαΟΗ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 10 % w/w. Απηό ζεκαίλεη όηη :
α) Τν δηάιπκα έρεη κάδα 110 g
β) ζε 100 g δηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 10 g NaOH
γ) Σε 100 g λεξνύ είλαη δηαιπκέλα 10 g NaOH δ) Σε 100 mL λεξνύ είλαη δηαιπκέλα 10 g NaOH
A4 Πνην από ηα επόκελα ρεκηθά ζηνηρεία είλαη κνλναηνκηθό ;
α) ην ριώξην

β) ην άδωην

γ) ην λέν

δ) ην νμπγόλν

Α5 Πνην από ηα επόκελα ηόληα είλαη πνιπαηνκηθό θαηηόλ ;
α) NO3

β) Ca 2

γ) Al 3

δ) NH 4
( κνλάδεο 5x5 =25)

ΘΔΜΑ Β
Β1 Τη ζεκαίλνπλ νη εθθξάζεηο
α) πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο 5 % w/v
β) θξαζί 12ν (12 αιθννιηθώλ βαζκώλ ή 12% v/v)
(κνλάδεο 2x5 = 10)
Β2 α) Τη νλνκάδεηαη δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο ;
β) Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο ;
(κνλάδεο 3+6=9)
Β3 Πόζα πξωηόληα ,λεηξόληα θαη ειεθηξόληα πεξηέρεη ην θαζέλα από ηα επόκελα άηνκα θαη
ηόληα ;
23
Na
α) 11
β) 147 N 3
γ) 1224 Mg 2
(κνλάδεο 2x3 = 6)
ΘΔΜΑ Γ
Γ1 Γίλνληαη ηα ηζόηνπα άηνκα

2

2
1

A θαη

2
2

4
4

Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Α , θαη ηνπο καδηθνύο αξηζκνύο ηωλ δύν αηόκωλ .
Γ2 Σε 180 g λεξνύ πξνζζέηνπκε 20 g δάραξεο . Πνηα ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη ;
Γ3

Υδαηηθό δηάιπκα δάραξεο έρεη πεξηεθηηθόηεηα 10 % w/v . Σε πόζα mL δηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 30 g
θαζαξήο δάραξεο ;

(κνλάδεο 5+10+10)
ΘΔΜΑ Γ
Γηάιπκα άιαηνο έρεη κάδα 240 g θαη όγθν 200 mL θαη γλωξίδνπκε όηη παξαζθεπάζηεθε κε
δηάιπζε θάπνηαο πνζόηεηαο άιαηνο ζε 180 g λεξνύ . Να ππνινγίζεηε
α) ηελ ππθλόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο
β) ηελ % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο
γ) ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο
(κνλάδεο 5+10+10)

Καιή επηηπρία

