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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. Ποιος από τους παρακάτω χημικούς τύπους ενός θειικού άλατος κάποιου μετάλλου Μ είναι 

       λανθασμένος; 

       α. M2SO4              β. M2(SO4)3              γ. M3SO4              δ. MSO4 

 

A2. Η χημική εξίσωση  2S + 3O2  2SO3  παριστάνει μία: 

       α. αντίδραση εξουδετέρωσης 

       β. μεταθετική αντίδραση 

       γ. οξειδοαναγωγική αντίδραση 

       δ. αντίδραση απλής αντικατάστασης. 

 

Α3. Η χημική ένωση ΗClO4 μπορεί να εξουδετερωθεί από: 

       α. το H2SO4 

       β. την ΝΗ3 

       γ. το Η2Ο 

       δ. το NaCl. 

 

A4. Ποια από τις παρακάτω χημικές εξισώσεις παριστάνει σωστά την αντίδραση σύνθεσης 

       της αμμωνίας; 

       α. Ν2 + 3Η2  2ΝΗ3 

       β. Ν + 3Η  ΝΗ3 

       γ. Ν2 + 4Η2  2ΝΗ4 

       δ. ΝΗ3  1
2 Ν2 + 3

2 Η2 

 

Α5. Η χημική αντίδραση  M + HCl → ….  (όπου Μ ένα μέταλλο) 

       α. πραγματοποιείται πάντα διότι το Μ έχει αριθμό οξείδωσης ίσο με μηδέν                  

       β. πραγματοποιείται πάντα διότι το HCl είναι ισχυρό οξύ 

       γ. πραγματοποιείται ή όχι, ανάλογα με τη δραστικότητα του μετάλλου Μ 

       δ. δεν πραγματοποιείται διότι δεν παράγεται κάποιο ίζημα. 
 

 

(Μονάδες: 4 x 5 = 20) 
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A6. Να απαντήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 

       Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 
 

       α. Ο αριθμός οξείδωσης του Br στην ένωση KBrO3 είναι ίσος με +5. 
 

       β. Κατά την προσθήκη Na στο καθαρό νερό προκύπτει βασικό υδατικό διάλυμα. 
 

       γ. Η χημική εξίσωση  CaCO3 → CaΟ + CO2  παριστάνει μια αντίδραση διάσπασης. 
 

       δ. Η χημική αντίδραση  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2  μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι 

           ελευθερώνεται αέριο Η2. 
 

       ε. Σε όλες τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης παράγεται νερό. 
 

(Μονάδες: 5) 

 
Θέμα B 
 

B1. Να αντιστοιχήσετε τις χημικές ουσίες της πρώτης στήλης με τις σχετικές μοριακές μάζες (Μr) 

       της δεύτερης στήλης.  

       Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar):  Na=23,  N=14,  O=16,  H=1,  Br=80,  Fe=56,  C=12 

 

Χημικές ουσίες 
 

Mr 

1.  NaNO3 α.  90 

2.  NH3 β.  44 

3.  Br2 γ.  85 

4.  Fe(OH)2 δ.  17 

5.  CO2 ε.  80 

 
 

(Μονάδες: 5) 

 

Β2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

       α. Ποιες χημικές αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις σύνθεσης; 
 

       β. Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι πραγματοποιήσιμη μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης; 
 

       γ. Τι σημαίνει ότι η σχετική μοριακή μάζα (Mr) της αιθανόλης είναι 46;  
 

(Μονάδες: 2 + 3 + 5 = 10) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Μονάδες: 10) 

 

 

 

 

  1. NaΝΟ3 

  2. HIO3 

  3. SO3 

  4. Ca(OH)2 

  5. H3PO3 

  6. φθοριούχο κάλιο 

  7. όξινο ανθρακικό νάτριο 

  8. υδρόθειο 

  9. υδροξείδιο του χαλκού (Ι) 

10. θειικό αμμώνιο 

α. οξύ 

 

β. βάση 

 

γ. άλας 

 

δ. οξείδιο 
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Θέμα Γ 
 

Γ1. Να ονομάσετε τις ενώσεις: 
 

       α. BaS          β. HBrO3          γ. CuNO3          δ. K2CO3          ε. CaO 
  

(Μονάδες: 5) 

 

Γ2. Να γράψετε τους χημικούς τύπους των ενώσεων: 
 

       α. νιτρικό οξύ                                   β. υδροξείδιο του αργιλίου          

       γ. φωσφορικό αμμώνιο                    δ. θειικός άργυρος     

       ε. οξείδιο του σιδήρου (ΙI)                     
(Μονάδες: 5) 

 

Γ3. Να μεταφέρετε στα φύλλα απαντήσεων, συμπληρωμένες με τους κατάλληλους συντελεστές, τις 

      παρακάτω χημικές εξισώσεις: 
 

       α.   H2  +  O2  →  Η2Ο 
 

       β.   S  +  O2  →  SO3 
 

       γ.   Ca  +  HCl  →  CaCl2  +  H2 
 

       δ.   Ba  +  AlBr3  →  BaBr2  +  Al 
 

       ε.   Br2  +  Na2S  →  NaBr  +  S 
 

     στ.   Αl  +  H2SO4  →  Al2(SO4)3  +  H2 
 

       ζ.   Na  +  Fe(NO3)2  →  NaNO3  +  Fe 
 

       η.   NaIO3  →  NaI  +  O2 
 

       θ.   H3PO4  +  Ca(OH)2  →  Ca3(PO4)2  +  H2O 
 

       ι.   Na2CO3  +  HNO3  →  NaNO3  +  CO2  +  H2O 
(Μονάδες: 10) 

 

Γ4. Σε ένα χημικό εργαστήριο υπάρχουν δύο δοχεία Χ και Ψ . Το δοχείο Χ είναι κατασκευασμένο 

      από αλουμίνιο (Al) και το δοχείο Ψ είναι κατασκευασμένο από χαλκό (Cu). 

      Στα δοχεία αυτά θέλουμε να αποθηκεύσουμε, χωρίς να αλλοιωθούν, τα επόμενα δύο υδατικά 

      διαλύματα: 
 

      α. διάλυμα Ca(NO3)2 

      β. διάλυμα ZnCl2 
 

      Σε ποιο δοχείο πρέπει να αποθηκευτεί το κάθε διάλυμα;                                             (Μονάδες: 2) 
       

      Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                         (Μονάδες: 3) 
       
      Δίνεται η σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων: 
 

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

                                          
αυξηση δραστικοτητας
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Θέμα Δ 
 

Για τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα Δ1 και Δ3 να συμβουλευτείτε τους πίνακες που δίνονται 

στο τέλος των εκφωνήσεων. 
 

Δ1. Διαθέτουμε δύο δοχεία A και B. Το ένα δοχείο περιέχει αραιό διάλυμα H2SO4 και το άλλο 

       δοχείο περιέχει καθαρό νερό, χωρίς όμως να γνωρίζουμε το περιεχόμενο κάθε δοχείου. Σε 

       κάθε δοχείο προσθέτουμε μικρή ποσότητα Ca. Παρατηρούμε ότι στο δοχείο Α εκλύεται 

       αέριο ενώ στο δοχείο Β σχηματίζεται ίζημα ενώ ταυτόχρονα εκλύεται και αέριο.           

       Ποιο ήταν το περιεχόμενο του κάθε δοχείου πριν από την προσθήκη του Ca;           (Μονάδες: 3)        

       Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας γράφοντας τις χημικές εξισώσεις των 

       αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν.                                                                       (Μονάδες: 2) 

 

Δ2. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων από τις οποίες μπορούν να προκύψουν 

       τα άλατα: 
 

       α. BaCl2     και     β. Na3PO4 
 

       από την εξουδετέρωση του κατάλληλου οξέος με την κατάλληλη βάση. 
 

(Μονάδες: 4) 

 

Δ3. Να μεταφέρετε στα φύλλα απαντήσεων τις παρακάτω χημικές εξισώσεις συμπληρωμένες 

       με τα σωστά προϊόντα και τους κατάλληλους συντελεστές. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον 

       οποίο κάποιες από αυτές αναφέρονται σε αντιδράσεις που δε μπορούν να πραγματοποιηθούν. 
 

       α.   Zn  +  Ca(NO3)2  → 
 

       β.   Ca  +  AlPO4  → 
 

       γ.   Fe  +  HCl  → 
 

       δ.   S  +  NaF  → 
 

       ε.   AgNO3  +  KBr  → 
 

     στ.   Na2CO3  +  Ca(OH)2  → 
 

       ζ.   (NH4)2SO4  +  NaOH  → 
 

      η.   NH3  +  H2SO4  → 
(Μονάδες: 16) 

 

     Σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμετάλλων 

 

 

 

 

 

 

     Κυριότερα αέρια και ιζήματα 

 

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

                                                 
αυξηση δραστικoτητας

  

Αμέταλλα:  F2, Cl2, Br2, O2, I2, S 

Αέρια:  HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 

 

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

Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3 

Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από K2S, Na2S, (NH4)2S 

Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 

 


