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1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α.1.  Το ιόν Ca2+ έχει 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια. Ο μαζικός αριθμός του Ca είναι:  

α. 40    β. 38   γ. 20   δ. 18   

 (Μονάδες 4) 

Α.2.  Τα σωματίδια: 𝑆𝑖, 𝑆16
32

14
30 , 𝑃15

31   έχουν:  

α. τον ίδιο αριθμό νετρονίων  β. το ίδιο πυρηνικό φορτίο  

γ. τον ίδιο μαζικό αριθμό    δ. τον ίδιο αριθμό πρωτονίων 

(Μονάδες 4) 

Α.3. Τα ισότοπα άτομα έχουν:  

α. ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων    

β. ίδιο μαζικό και διαφορετικό ατομικό αριθμό  

γ. ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό αριθμό νετρονίων   

δ. ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό αριθμό ηλεκτρονίων 

(Μονάδες 4) 

Α.4. Ένα άτομο χλωρίου διαφέρει από το ανιόν του χλωρίου, επειδή το άτομο έχει:  

α. μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονίων    β. μεγαλύτερο αριθμό πρωτονίων  

γ. μεγαλύτερο ατομικό αριθμό    δ.  μικρότερο αριθμό ηλεκτρονίων  

(Μονάδες 4) 

Α.5. Η εξωτερική στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου είναι:  

α.  η Q        

β.  αυτή που έχει 8 ηλεκτρόνια  

 



                                          

γ.  από τις στιβάδες που έχουν ηλεκτρόνια, εκείνη η οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή του 

αριθμού n  

δ.   αυτή που χαρακτηρίζεται από τη λιγότερη ενέργεια 

(Μονάδες 4) 

Α.6.  Να γράψετε τους παρακάτω ορισμούς: 

α.  άτομο   β.  μόριο   γ.  ατομικότητα   δ.   ιόν 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ  Β 

B.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες και να 

αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 

α. Το ιόν 13Al3+  έχει 10 ηλεκτρόνια.  

β. Ένα σωματίδιο που περιέχει 19 πρωτόνια, 19 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια, είναι ένα 

αρνητικό ιόν.  

γ. Το 19Κ
+ έχει τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το 17Cl− .  

δ. Τα άτομα της χημικής ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό.  

ε. Τα ισότοπα είναι άτομα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. 

(Μονάδες 5) 

 

Β.2. Ο άνθρακας (C) έχει ατομικό αριθμό 6. Αν γνωρίζετε ότι σε ένα ισότοπο του άνθρακα ο 

αριθμός των πρωτονίων του είναι ίσος με τον αριθμό των νετρονίων του, να βρείτε τον μαζικό 

αριθμό του ισοτόπου αυτού καθώς και τον αριθμό των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων 

που αυτό περιέχει.    

(Μονάδες 4) 

Β.3. Τα άτομα ΖΧ και 17Cl είναι ισότοπα.   

α. Να βρεθούν ποιο στοιχείο είναι το Χ και η τιμή του Ζ. 

β. Ένας συμμαθητής σας υποστηρίζει ότι τα δύο παραπάνω ισότοπα μπορεί να έχουν τον ίδιο 

μαζικό αριθμό. Συμφωνείτε με τον συμμαθητή σας; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.   

(Μονάδες 6) 

Β.4. Ποιος είναι ο αριθμός των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων για τα παρακάτω   

ιόντα: Mg12
25 2+, Ν7

15 3-. 

 (Μονάδες 6) 

Β.5. Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα 

από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. 

 (Μονάδες 4) 



                                          

 

ΘΕΜΑ  Γ 

Γ.1. Το ανιόν ενός στοιχείου Α με Ζ = 33 έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το άτομο του 

36Κr. Ποιο το φορτίο του ανιόντος; 

(Μονάδες 5) 

 

Γ.2. Ποια η ηλεκτρονιακή δομή ενός ατόμου με μαζικό αριθμό Α = 40 και στον πυρήνα του 

οποίου υπάρχουν 4 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια; 

 (Μονάδες 5) 

Γ.3. Δίνονται τα σωματίδια: 𝛫, 𝑆, 𝑃, 𝑃3−, 𝐾+, 𝑆2−15
31

16
32

19
31 .   

α. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια διαθέτουν τα σωματίδια αυτά;  

β.  Ποια η κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στιβάδες; 

(Μονάδες 12) 

Γ.4. Πόσα στοιχεία διαθέτουν ηλεκτρόνια στη στιβάδα L χωρίς όμως να την συμπληρώνουν; 

(Μονάδες 3) 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

Δ.1. Ποιες από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές, στη θεμελιώδη κατάσταση, είναι 

λανθασμένες;   

α. 6C: K(2), L(4)       β. 11Na: K(2), L(7), M(2)   

γ. 3Li: K(1), L(2)       δ. 17Cl: K(2), L(8), M(6), N(1)   

Για όσες ηλεκτρονιακές δομές είναι λανθασμένες να γραφούν οι σωστές ηλεκτρονιακές δομές. 

(Μονάδες 8) 

Δ.2. Το στοιχείο Χ έχει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα που είναι η στιβάδα (Μ). Να 

υπολογιστεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ.  

(Μονάδες 5) 

Δ.3. Στο κατιόν (+2) ενός ατόµου (Α=34) ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι µικρότερος κατά 

14 από τον αριθµό των νετρονίων. Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του; 

(Μονάδες 6) 

Δ.4. Σε ένα άτοµο ο αριθµός των νετρονίων είναι 1,5 φορά µεγαλύτερος από τον αριθµό των 

ηλεκτρονίων. Αν ο µαζικός αριθµός του ατόµου είναι 200, να βρεθεί ο ατοµικός αριθµός του. 

(Μονάδες 6) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  


