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Διαγωνισμα	στη	χημεια	
Ταξη	Α΄	Λυκειου		

ΘΕΜΑ 1ο  
Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Το άτομο του καλίου (Κ) έχει μαζικό αριθμό Α=39 και τα νετρόνιά του είναι κατά 
ένα περισσότερα από τα πρωτόνιά του. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων του ατόμου του 
καλίου είναι: 
α) 20   β) 19   γ) 18   δ) 39 

(μονάδες 7) 

2. Διαθέτουμε κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου Νατρίου (ΝαCl), θερμοκρασίας 
5°C. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος κατά 20°C, τότε: 
α) το διάλυμα γίνεται ακόρεστο. 
β) το διάλυμα θα παραμείνει κορεσμένο. 
γ) η περιεκτικότητά του θα μειωθεί. 
δ) η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας θα αυξηθεί. 

(μονάδες 7) 

3. Διάλυμα αλατιού (Δ) έχει περιεκτικότητα 12% w/v και πυκνότητα 1,2g/ml. 
Χωρίζουμε το διάλυμα σε τρία ίσα μέρη (Δ1), (Δ2) και (Δ3). Το διάλυμα Δ1 έχει: 
α) πυκνότητα 1,2g/ml και θα έχει περιεκτικότητα 4% w/v 
β) πυκνότητα 1,2g/ml και θα έχει περιεκτικότητα 12% w/v 
γ) πυκνότητα 0,4g/ml και θα έχει περιεκτικότητα 12% w/v 
δ) πυκνότητα 0,4g/ml και θα έχει περιεκτικότητα 4% w/v 

(μονάδες 8) 

4. Τα σώματα Α, Β, Γ και Δ έχουν τις παρακάτω ιδιότητες: 
Το σώμα Α έχει ατομικότητα 2. Το μόριο του σώματος Β αποτελείται από άτομα 
διαφορετικού ατομικού αριθμού. Το σώμα Γ διαχωρίζεται στα συστατικά του με φυσικές 
μεθόδους και το σώμα Δ αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη μορίων και μπορούμε 
να διακρίνουμε τα συστατικά του με γυμνό μάτι. Τότε για τα σώματα Α, Β, Γ και Δ ισχύει 
ότι: 
α) Το Α είναι χημικό στοιχείο, το Β χημική ένωση, το Γ μίγμα και το Δ  ετερογενές μίγμα. 
β) Το Α είναι χημική ένωση, το Β χημικό στοιχείο, το Γ ετερογενές μίγμα και το Δ 
ομογενές μίγμα. 
γ) Το Α είναι χημικό στοιχείο, το Β χημική ένωση, το Γ μίγμα και το Δ ομογενές μίγμα. 
δ) Το Α είναι ομογενές μίγμα, το Β ετερογενές μίγμα, το Γ χημικό στοιχείο και το Δ 
χημική ένωση. 

(μονάδες 8) 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. Τα ιόντα  και  έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το άτομο . 
Να υπολογιστούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Χ και Ψ. Να διαξιολογήσετε την 
απάντησή σας 

(μονάδες 10) 
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2. Διάλυμα αλατιού (Δ1) έχει περιεκτικότητα 5%w/w και πυκνότητα 1,2 gr/mL. Για 
να το μετατρέψουμε σε διάλυμα 5,5%w/v πρέπει να προσθέσουμε σ’ αυτό αλάτι ή 
νερό; Να διαξιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 10) 
3. Ο ατομικός αριθμός του Η είναι 1. 
Να κατατάξετε κατά αύξοντα αριθμό ηλεκτρονίων τα παρακάτω σωματίδια: 
Α) Η+   β)     γ) Η-   δ) Η2 
Να διαξιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ 3ο  

25 gr υδροξειδίου του νατρίου διαλύονται πλήρως σε νερό και σχηματίζεται διάλυμα 
Δ1 όγκου 500 mL και πυκνότητας 1,25 gr/mL. 
1. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατ’ όγκον (%w/v) του 
διαλύματος Δ1. 

(μονάδες 7) 
2. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (%w/w) του διαλύματος Δ1. 

(μονάδες 8) 
3. 200 mL του διαλύματος Δ1 αναμιγνύονται με 300 mL διαλύματος υδροξειδίου του 
νατρίου περιεκτικότητας 10%w/v οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογιστεί η 
περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατ’ όγκον (%w/v) του διαλύματος Δ2 

(15 μονάδες) 
4. Σε 300ml του διαλύματος Δ1 διαλύουμε ακόμη 9g υδροξειδίου του νατρίου χωρίς να 
μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα στα εκατό 
βάρους κατ’ όγκο (%w/v) του διαλύματος που προκύπτει. 

(10 μονάδες) 
 

 


