
 

Χημεία  Α΄ Λυκείου 

σελ. 1 από 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα: ……………………………….                              Κλίμακα βαθμολόγησης: 0-100 
 

Επώνυμο: …………………………….                              Βαθμός (0-20): 

 
 

Όλα τα θέματα να απαντηθούν στα φύλλα απαντήσεων. Στα φύλλα απαντήσεων να γράψετε το 

ονοματεπώνυμό σας. Τα θέματα θα τα παραδώσετε μαζί με τα φύλλα απαντήσεων. 

 

- ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - 
                                                                                                  

Θέμα Α 
 

Στις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 
 

Α1. Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr, για τις ενέργειες των στιβάδων M και N ισχύει: 

       α. ΕM > EN  

       β. ΕN > EM  

       γ. ΕM = EN  

       δ. ΕM = 18EN 
  

A2. Το ιόν Na+ περιέχει 10 ηλεκτρόνια. Επομένως, το Na ανήκει: 

       α. στην VIIA ομάδα του περιοδικού πίνακα 

       β. στη 10η ομάδα του περιοδικού πίνακα 

       γ. στη 2η περίοδο του περιοδικού πίνακα 

       δ. στην IA ομάδα του περιοδικού πίνακα. 
 

Α3. Το άτομο του αζώτου (7Ν) διαθέτει στην εξωτερική του στιβάδα: 

       α. ένα ζεύγος ηλεκτρονίων 

       β. επτά μονήρη ηλεκτρόνια 

       γ. πέντε μονήρη ηλεκτρόνια 

       δ. δύο ζεύγη ηλεκτρονίων και ένα μονήρες ηλεκτρόνιο. 
 

A4. Τα στοιχεία 12Α και 16Β σχηματίζουν μεταξύ τους: 

       α. ομοιοπολική ένωση με τύπο ΑΒ  

       β. ιοντική ένωση με τύπο ΑΒ 

       γ. πολικό ομοιοπολικό δεσμό 

       δ. τίποτα από τα παραπάνω διότι είναι αδύνατη η ένωσή τους. 
 

Α5. Σε ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες το χλώριο παρουσιάζει τον μικρότερο αριθμό 

       οξείδωσης; 

       α. CaCl2               

       β. Cl2               

       γ. KClO3              

       δ. HClO4. 
 

 

(Μονάδες: 4 x 5 = 20) 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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A5. Να απαντήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 

       Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 
 

       α. Η στιβάδα Ν ενός ατόμου μπορεί να πάρει το πολύ μέχρι και 32 ηλεκτρόνια. 

       β. Όλα τα αλκάλια ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα. 

       γ. Όλα τα ευγενή αέρια διαθέτουν στην εξωτερική τους στιβάδα 8 ηλεκτρόνια. 

       δ. Το άτομο του F (Z=9) μπορεί να προσλάβει ή να συνεισφέρει ένα ηλεκτρόνιο ώστε 

           να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. 

       ε. Οι ιοντικές ενώσεις έχουν υψηλά σημεία τήξεως. 
 

(Μονάδες: 1 x 5 = 5) 

 

 

Θέμα B 
 

B1. Να εξηγήσετε γιατί είναι σωστές οι επόμενες πέντε προτάσεις: 
 

       α. Τα στοιχεία 12Χ και 20Υ έχουν παρόμοιες ιδιότητες. 

       β. Το Ar (Ζ=18) δεν έχει την τάση να σχηματίζει χημικές ενώσεις. 

       γ. Στο μόριο του οξυγόνου (Ο2) υπάρχει ένας διπλός ομοιοπολικός δεσμός 

           Δίνεται ότι ο ατομικός αριθμός του Ο είναι 8. 

       δ. Ο ομοιοπολικός δεσμός στο μόριο του HF είναι πολικός. 

       ε. Ο χημικός τύπος Ca2SO4 είναι λανθασμένος. 
 

(Μονάδες: 2 x 5 = 10) 
 

Β2. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης: 
 

       α. του Cr στην ένωση K2Cr2O7 
 

       β. του S στην ένωση Fe2(SO3)3  

       γ. του P στο ιόν 3-

4PO  
 

(Μονάδες: 2 + 3 + 2 = 7) 
 

B3. Να αντιστοιχήσετε τις επόμενες ενώσεις με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Μονάδες: 1 x 8 = 8) 

 

 

Θέμα Γ 
 

Γ1. Τα ιόντα Α+ και Β3- έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο Γ που βρίσκεται 

       στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα. Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων 

       Α και Β καθώς και τη θέση τους (αριθμός ομάδας και περιόδου) στον περιοδικό πίνακα. 
 

(Μονάδες: 5) 
 

Γ2. Να ονομάσετε τις ενώσεις: 
 

       α. CaΙ2         β. HNO3         γ. Fe(OH)2         δ. Η2SO4         ε. ΚCN. 
 

(Μονάδες: 2 x 5 = 10) 

1. Ν2Ο4 

2. HBrO4 

3. MgSO3 

4. Ba(OH)2 

5. διοξείδιο του άνθρακα 

6. αμμωνία 

7. νιτρικό νάτριο 

8. υδροφθόριο 

α. οξύ 

 

β. βάση 

 

γ. άλας 

 

δ. οξείδιο 
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Γ3. Να γράψετε τους χημικούς τύπους των ενώσεων: 
 

       α. φωσφορικό οξύ         β. υδρόθειο         γ. θειικό αμμώνιο 

       δ. ανθρακικό νάτριο      ε. οξείδιο του χαλκού (Ι).  
 

(Μονάδες: 2 x 5 = 10) 

 

 

Θέμα Δ 
 

Δ1. Δίνονται τα στοιχεία Α και Β. Το στοιχείο Α ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα και στην 3η περίοδο, ενώ  

       το στοιχείο Β στην VA ομάδα και στη 2η περίοδο του περιοδικού πίνακα. 
 

       α. Να εξηγήσετε τι είδους χημικό δεσμό μπορούν να σχηματίσουν μεταξύ τους τα στοιχεία  

           Α και Β. 

       β. Να γράψετε το χημικό τύπο της ένωσης που θα σχηματίσουν. Τι δείχνει ο τύπος αυτός; 

       γ. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι μέταλλο και ποιο αμέταλλο; 
 

(Μονάδες: 5 + 3 + 1 = 9) 
 

Δ2. Να εξηγήσετε τι είδους χημικό δεσμό μπορούν να σχηματίσουν μεταξύ τους τα στοιχεία που 

       αναφέρονται στα επόμενα ζεύγη. Να γράψετε το χημικό τύπο της ένωσης που σχηματίζεται. 

       Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός χημικής ένωσης, να εξηγήσετε το γιατί. 
 

       α. 20Ca  και  35Br 

       β. 18Ar  και  15P 

       γ. 1H  και  16S 

       δ. 19K  και  12Mg 
 

(Μονάδες: 2 x 4 = 8) 
 

Δ3. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους των ομοιοπολικών ενώσεων: 
 

      α. CH4        β. PF3        γ. Η2Ο        δ. CO2  
 

      Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων:  6C  1H  15P  9F  8O. 
 

(Μονάδες: 2 x 4 = 8) 




