
ΥΗΜΓΙΑ A’ ΛΤΚΓΙΟΤ  

  

ΘΓΜΑ 1ξ             

Α. Σηιπ εοωηήζειπ 1-5 επιλένηε ηη ζωζηή απάμηηζη αιηιξλξγώμηαπ ηημ επιλξγή ζαπ. 

1) ε πμηα από ηηξ επόμεκεξ πεμηθέξ εκώζεηξ, ημ μλογόκμ έπεη ανηζμό μλείδςζεξ -2;  

α. ΒαΟ              β. ΟF2            γ. Η2Ο2            δ. Ο2  
 

 

2) Η ζπεηηθή αημμηθή μάδα ημο Na είκαη 23. Αοηό ζεμαίκεη όηη ε μάδα εκόξ αηόμμο Na είκαη: 

α. 23 θμνέξ μεγαιύηενε από ημ 1/12 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο C 

β. 23 θμνέξ μεγαιύηενε από ηε μάδα ημο αηόμμο 12C 

γ. 23g 

δ. 23 θμνέξ μεγαιύηενε από ημ 1/12 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο 12C 

3) Ο γναμμμμμνηαθόξ όγθμξ Vm είκαη: 

α. ζηαζενόξ γηα μπμημδήπμηε αένημ 

β. μ όγθμξ εκόξ μπμημοδήπμηε mol 

γ. είκαη μ όγθμξ εκόξ mol μόκμ γηα αένηα 

δ. πάκηα 22,4 L αενίμο 

 

4) ηεκ έκςζε  Mg3(PO4)2 μ ανηζμόξ μλείδςζεξ ημο θςζθoνηθμύ ακηόκημξ είκαη:  

α.  -5                β. +5               γ. +2                δ. -3   

 

5) Καηά ηεκ ακάμεηλε AgΝO3 με δηάιομα ΗCl πναγμαημπμηείηαη ακηίδναζε δηόηη: 

α. Σμ οδνμγόκμ είκαη δναζηηθόηενμ από ημκ άνγονμ.       

β. Καηαβοζίδεηαη ίδεμα.       

γ. Γιεοζενώκεηαη αένημ.       

δ. Όια ηα άιαηα ακηηδνμύκ με μλέα 

 

 

Β. Να ζημειώζεηε πξιεπ από ηιπ παοακάηω ποξηάζειπ είμαι ζωζηέπ (Σ) και πξιεπ 

λαμθαζμέμεπ (Λ), αιηιξλξγώμηαπ ηημ επιλξγή ζαπ: 

1) Ακ ζε έκα αναηό δηάιομα H2SO4  βοζίζμομε νάβδμ από ζίδενμ,  ζα ακηηδνάζεη με ημ μλύ, δηόηη 

θαηαβοζίδεηαη ίδεμα.  

2) ημ θςζθμνηθό ακηόκ, PO4
-3, μ ανηζμόξ μλείδςζεξ ημο θςζθόνμο είκαη (-3).  

3) ε STP ζοκζήθεξ, 2ΝΑ μόνηα οδναημώκ  θαηαιαμβάκμοκ όγθμ 44,8L. 

4) Ο ανηζμόξ μλείδςζεξ ημο F2 είκαη μεδέκ. 

5) Ακ ζε έκα δμπείμ πμο πενηέπεη δηάιομα οδνμπιςνίμο (HCl) πνμζζέζμομε έκα θμμμάηη θημςιίαξ 

(CaCO3), ζύκημμα ζα παναηενήζμομε κα ειεοζενώκμκηαη θοζαιίδεξ.  

 
 (μμκάδεξ 5x2+5x3) 
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ΘΓΜΑ 2ξ 

 

Α. Να γνάρεηε ημ μμνηαθό ηύπμ γηα ηηξ εκώζεηξ πμο αθμιμοζμύκ θαη κα ηηξ παναθηενίζεηε ςξ: 

μλύ, βάζε, άιαξ, μλείδημ 

i) Θεημύπμ μαγκήζημ     ii) οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο       iii) κηηνηθό ανγίιημ     

iv) Φςζθμνηθό μλύ       v) δημλείδημ ημο αδώημο 

 

Β. Να μκμμάζεηε ηηξ αθόιμοζεξ εκώζεηξ θαη κα ηηξ παναθηενίζεηε ςξ: μλύ, βάζε, άιαξ, μλείδημ 

i) NH3        ii) CaSO4         iii) Ba(OH)2       iv) HF         v) FeO 

 

Γ. Γηα ηηξ ακηηδνάζεηξ πμο πενηγνάθμκηαη παναθάης: i) κα γνάρεηε πιήνεηξ ηηξ ακηίζημηπεξ 

πεμηθέξ εληζώζεηξ θαη ii) κα ηηξ θαηαηάλεηε ζηηξ ακηίζημηπεξ θαηεγμνίεξ ακηηδνάζεςκ 

(ζύκζεζε, απμζύκζεζε θιπ.):  

i) ανγίιημ θαη μλογόκμ  

ii) ζεημύπμ αμμώκημ + οδνμλείδημ ημο βανίμο  

iii) ρεοδάνγονμξ + οδνμβνώμημ  

iv) θζόνημ + ηςδημύπμ κάηνημ  

v) κηηνηθό μλύ + οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο  
(μμκάδεξ 7,5 + 7,5 + 10) 

 

ΘΓΜΑ 3ξ 

Α. Να οπμιμγίζεηε ηε ζπεηηθή μμνηαθή μάδα Μr ηςκ αθόιμοζςκ εκώζεςκ:  

i) ΝαΟΗ,         ii) ΝΗ3,        iii) Al2(CO3)3 

Δίκμκηαη ηα Αr ηςκ ζημηπείςκ: Na:23, Ο:16, Ν:14, Αl:27 C:12, Η:1. 
 

Β. Δηαζέηεηε 3mol CH4 ζε STP ζοκζήθεξ. Να οπμιμγίζεηε ηε μάδα (ζε g) ηεξ πμζόηεηαξ αοηήξ, 

ημκ ανηζμό ηςκ μμνίςκ πμο πενηέπμοκ θαη ημκ όγθμ πμο θαηαιαμβάκμοκ θαζώξ θαη ημκ ανηζμό 

αηόμςκ οδνμγόκμο πμο πενηέπεηαη ζε αοηήκ ηεκ πμζόηεηα. Δίκμκηαη ηα Αr ηςκ ζημηπείςκ: 

C:12, Η:1. 
 

Γ. Να γνάρεηε ηηξ θαηάιιειεξ ακηηδνάζεηξ ελμοδεηένςζεξ ηςκ ακηίζημηπςκ μλέςκ θαη βάζεςκ 

από ηηξ μπμίεξ μπμνμύκ κα παναζθεοαζημύκ ηα άιαηα BaSO4, Al(NO3)3, (ΝΗ4)3PO4.  
 

Δ. Να ζομπιενώζεηε ημκ παναθάης πίκαθα.  

Δίκμκηαη μη ζπεηηθέξ αημμηθέξ μάδεξ ηςκ Να: 23,  Ο: 16,  Η: 1, Ν: 14, Br: 80.    
  

  ΝαΟΗ(aq) HΒr(g) ΝΗ3(g) 

Mr    

n (mol έμωζηπ) 2   

m  έμωζηπ (ζε g)  162  

V έμωζηπ (L, ζε STP)   89,6 

Ν (αοιθμόπ μξοίωμ)  
  

   

(μμκάδεξ 3+4+6+10) 
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 ΘΓΜΑ 4ξ 

 

Α. ημ ενγαζηήνημ δηαζέημομε δύμ μεηαιιηθά δμπεία, ημ πνώημ θαηαζθεοαζμέκμ από ανγίιημ θαη 

ημ δεύηενμ θαηαζθεοαζμέκμ από παιθό. Να ελεγήζεηε πιήνςξ πμημ δμπείμ ζα επηιέγαηε γηα κα 

απμζεθεύζεηε δηάιομα ζεηηθμύ μλέμξ.  

 

Β. Πμζόηεηα αζβεζηίμο δηαιύεηαη ζημ κενό, μπόηε πνμθύπηεη δηάιομα Α θαη αένημ Β. Σμ αένημ Β 

ακηηδνά με πιώνημ θαη πανάγεηαη ημ αένημ Γ. Σμ αένημ Γ ελμοδεηενώκεη ημ δηάιομα Α, μπόηε 

πνμθύπηεη ημ δηάιομα Δ. ημ δηάιομα Δ πνμζηίζεηαη δηάιομα AgNO3 θαη θαηαβοζίδεηαη ίδεμα Γ. 

Να γνάρεηε ηηξ ακηίζημηπεξ πεμηθέξ εληζώζεηξ ηςκ ακηηδνάζεςκ πμο πενηγνάθμκηαη θαη κα 

πνμζδημνίζεηε ηηξ μοζίεξ Α, Β, Γ, Δ, Γ. 

(μμκάδεξ 5+20) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σειοά δοαζηικόηηηαπ Μεηάλλωμ – Αμεηάλλωμ 

   K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb,  , Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

 

F2,   Cl2,   Br2,   O2,   I2,   S 

 
ΑΓΡΖΑ: HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 

ΖΔΕΜΑΤΑ:  AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4 

Όια ηα ακζναθηθά άιαηα εκηόπ από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3. 

Όια ηα ζεημύπα άιαηα εκηόπ από K2S, Na2S, (NH4)2S. 

Όια ηα οδνμλείδηα ηςκ μεηάιιςκ εκηόπ από KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 
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