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ΘΓΜΑ 1ξ             

Α. Στιπ εοωτήσειπ 1-5 επιλέντε τη σωστή απάμτηση 

1) Σα πεμηθά ζημηπεία μηαξ θύνηαξ μμάδαξ ημο Πενημδηθμύ Πίκαθα έπμοκ:  

α. ίδηεξ θοζηθέξ ηδηόηεηεξ  

β. ίδημ ανηζμό ζηηβάδςκ  

γ. ίδημ ανηζμό ειεθηνμκίςκ θαη πνςημκίςκ  

δ. ίδημ ανηζμό ειεθηνμκίςκ ζηεκ ελςηενηθή ζηηβάδα  
 

2) Ο ημκηηθόξ δεζμόξ 

α. ζπεμαηίδεηαη μεηαλύ αμεηάιιςκ 

β. μδεγεί ζημ ζπεμαηηζμό μμνίςκ 

γ. δεμημονγεί ζηενεέξ μοζίεξ με ορειά ζεμεία ηήλεξ 

δ. δεμημονγείηαη με αμμηβαία ζοκεηζθμνά ειεθηνμκίςκ 
 

3) Έκα πεμηθό ζημηπείμ βνίζθεηαη ζηεκ 3ε πενίμδμ θαη ηεκ 15ε μμάδα ημο Π.Π. Ο αημμηθόξ 

ανηζμόξ ημο ζημηπείμο είκαη: 

  α. 12           β. 25         γ. 23          δ. 15  
 

4) ε πμημ από ηα παναθάης μόνηα ακαπηύζζεηαη με πμιηθόξ μμμημπμιηθόξ δεζμόξ; 

α. HBr       β. Br2       γ. N2O7        δ. NaF 

 

5) Γογεκέξ αένημ είκαη ημ ζημηπείμ με αημμηθό ανηζμό 

α. 19           β. 3           γ. 36           δ. 12  

 

Β. Να σημειώσετε πξιεπ από τιπ παοακάτω ποξτάσειπ είμαι σωστέπ (Σ) και πξιεπ 

λαμθασμέμεπ (Λ), αιτιξλξγώμταπ όπξρ μπξοείτε τημ επιλξγή σαπ: 

1) ύμθςκα με ημκ ζύγπνμκμ Πενημδηθό Κόμμ,  μη ηδηόηεηεξ ηςκ ζημηπείςκ είκαη πενημδηθέξ 

ζοκανηήζεηξ ημο αημμηθμύ ανηζμμύ. 

2) Ηαηά μήθμξ μηαξ πενηόδμο έπμομε ειάηηςζε ημο μεηαιιηθμύ παναθηήνα θαη αύλεζε ημο 

παναθηήνα αμεηάιιμο. 

3) Σμ ζημηπείμ ανγίιημ βνίζθεηαη ζηεκ ΖΖΖΑ μμάδα ημο Π.Π. επεηδή είκαη αιθαιηθή γαία. 

4) Ο μμμημπμιηθόξ δεζμόξ ακαπηύζζεηαη μεηαλύ μεηάιιςκ θαη αμεηάιιςκ 

5) ηηξ  ημκηηθέξ ή εηενμπμιηθέξ εκώζεηξ δεκ οπάνπεη ε έκκμηα ημο μμνίμο θαζώξ ηα ηόκηα 

ζπεμαηίδμοκ θνοζηαιιηθά πιέγμαηα. 

6) ημ μόνημ ημο μλογόκμο (Ο2), μεηαλύ ηςκ αηόμςκ 8Ο ακαπηύζζεηαη δηπιόξ, με πμιηθόξ 

μμμημπμιηθόξ δεζμόξ. 

7) Σα αιθάιηα έπμοκ έκα ειεθηνόκημ ζζέκμοξ. 

8) Ο πεμηθόξ δεζμόξ πμο ακαπηύζζεηαη μεηαλύ ηςκ αηόμςκ 17Cl ζημ μόνημ ημο πιςνίμο (Cl2) 

είκαη πμιςμέκμξ μμμημπμιηθόξ. 
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9) Ε εκενγεηαθή ζηάζμε ηςκ ζηηβάδςκ αολάκεηαη όζμ πιεζηέζηενα βνίζθμκηαη αοηέξ ζημκ 

πονήκα. 

10) Σμ ζημηπείμ ημο βνςμίμο έπεη ανηζμό μλείδςζεξ μεδέκ.  

 (μμκάδεξ 10+15) 

 

ΘΓΜΑ 2ξ  

Α) Κα γνάρεηε ηεκ ειεθηνμκηθή δμμή ηεξ 2εξ αιθαιηθήξ γαίαξ, ημο 2μο αιθαιίμο θαη ημο 1μο 

αιμγόκμο θαη κα ηα θαηαηάλεηε θαηά αύλμοζα αημμηθή αθηίκα (από ημ ζημηπείμ με ηε 

μηθνόηενε αθηίκα πνμξ ημ ζημηπείμ με μεγαιύηενε. 

 

Β) Δίκμκηαη ηα ζημηπεία 4Βe, 5B, 9F, 13Al, 17Cl, 20Ca. 

i) ε πμηα πενίμδμ θαη πμηα μμάδα ημο Π.Π. είκαη ημπμζεηεμέκα.  

ii) Πμηα έπμοκ παναπιήζηεξ πεμηθέξ ηδηόηεηεξ; Κα δηθαημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ. 

 

Γ) Κα οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό μλείδςζεξ ημο S ζηηξ παναθάης εκώζεηξ: 

i) Al2(SO4)3           ii)  SO4
2-            iii) Η2SO4             iv) HSO4

- 

Δίκμκηαη μη ανηζμμί μλείδςζεξ ημο Al=+3, ημο Η=+1, ημο Ε=+1  θαη ημο O=-2 

 (μμκάδεξ 8+8+8) 

 

ΘΓΜΑ 3ξ  

Α) ε 150 g Ε2Ο δηαιύμκηαη 50 g ζηενεμύ ΚαΟΕ θαη πνμθύπηεη Δ. με ποθκόηεηα 1,25 g/mL. 

Κα οπμιμγίζεηε: α) ηεκ %w/w πενηεθηηθόηεηα ημο Δ. β) ηεκ %w/v πενηεθηηθόηεηα ημο Δ.  

 

Β) ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί: i) κα γνάρεηε ημ μμνηαθό ηύπμ θάζε έκςζεξ θαη ii) κα 

θαηαηάλεηε θάζε έκςζε ζε μηα από ηεξ θύνηεξ μμάδεξ πεμηθώκ εκώζεςκ (μλέα, βάζεηξ, 

άιαηα, μλείδηα). 

Οκμμαζία Ι.Σ Υεμηθή μμάδα 

Υιςνημύπμ αζβέζηημ   

Δημλείδημ ημο ζείμο   

Βνςμημύπμ αμμώκημ   

Θεηηθό θάιιημ    

Φςζθμνηθόηθό μλύ   

Τδνμλείδημ ημο ανγηιίμο   

Τδνμθζόνημ   

Αμμςκία   

Ολείδημ ημο μαγκεζίμο   

Κηηνηθό μλύ   
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Γ) ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί: i) κα ζομπιενώζεηε ημκ μμνηαθό ηύπμ ηεξ πεμηθήξ έκςζεξ 

πμο ζπεμαηίδεηαη, ii) κα γνάρεηε ηεκ μκμμαζία θάζε έκςζεξ, iii) κα θαηαηάλεηε θάζε έκςζε 

ζε μηα από ηεξ θύνηεξ μμάδεξ πεμηθώκ εκώζεςκ (μλέα, βάζεηξ, άιαηα, μλείδηα).  

 
PO4

3- Br- OH- O2- 

K+ 
    

Mg2+ 
    

(μμκάδεξ 8 + 10 + 8) 

 

 

ΘΓΜΑ 4ξ  

 

Α) Δίκμκηαη ηα ζημηπεία Α θαη Β γηα ηα μπμία γκςνίδεηε όηη ημ ακηόκ Α2+ θαη ημ θαηηόκ Β3- 

έπμοκ ημκ ίδημ ανηζμό ειεθηνμκίςκ με ημ εογεκέξ αένημ Ar(Δ=18).  Δεημύκηαη: i) μ 

αημμηθόξ ανηζμόξ ημο Α θαη ημο Β, ii) ζε πμηα μμάδα θαη πμηα πενίμδμ ημο Π.Π. ακήθεη ημ 

θαζέκα;  

Β) Δίκμκηαη ηα ζημηπεία Γ θαη Δ. Σμ ζημηπείμ Γ ακήθεη ζηεκ VA μμάδα θαη ζηεκ 3ε πενίμδμ θαη 

ημ Δ ακήθεη ζηε VΖΖΑ μμάδα θαη ζηεκ 3ε πενίμδμ ημο πενημδηθμύ πίκαθα.  

 i) Κα βνείηε ημοξ αημμηθμύξ ανηζμμύξ ηςκ Γ, Δ. 

ii) Κα πενηγνάρεηε πιήνςξ ημ είδμξ ημο δεζμμύ πμο μπμνεί κα ακαπηοπζεί μεηαλύ ηςκ 

ζημηπείςκ Γ θαη Δ θαη κα γνάρεηε ημκ μμνηαθό ηύπμ ηεξ έκςζεξ πμο ζα ζπεμαηίζμοκ. 

iii) Κα πενηγνάρεηε πιήνςξ ημ είδμξ ημο δεζμμύ πμο ζπεμαηίδεη ημ ζημηπείμ Γ με ημ 

ζημηπείμ 13Al θαη ημ ζημηπείμ Δ με ημ ζημηπείμ 20Ca θαη κα γνάρεηε ημοξ ακηίζημηπμοξ 

ειεθηνμκηαθμύξ θαη μμνηαθμύξ ηύπμοξ. 

(μμκάδεξ 7+18) 
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