
 

 

Μάκθμα / Σάξθ: Χθμεία προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου 

Θμερομθνία: 21/2/2021 

Ονοματεπώνυμο: 

Εξεταςτζα φλθ: Δομι Ατόμου – Περιοδικόσ Πίνακασ – Χθμικόσ Δεςμόσ – 

Ονοματολογία – Αντιδράςεισ 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Για τισ παρακάτω ερωτιςεισ Α.1-Α.3 να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ 
ερϊτθςθσ και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 
 
A.1. Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ (ΙΙΑ) ομάδασ του Περιοδικοφ Πίνακα ονομάηονται: 
α. Αλκάλια. 
β. Αλκαλικζσ γαίεσ. 
γ. Αλογόνα. 
δ. Η Ευγενι αζρια. 

(μονάδεσ 5) 

A.2. Το ςτοιχείο 15P ανικει: 
α. ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 15θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 
β. ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 5θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 
γ. ςτθν 5θ περίοδο και ςτθν 3θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 
δ. ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 13θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 

(μονάδεσ 5) 

A.3. Τι δεν είναι ςωςτό για το ςωματίδιο του τφπου ΝΗ4
+
 ; 

α. Πρόκειται για πολυατομικό κατιόν. 
β. Ονομάηεται αμμϊνιο. 
γ. Στο ιόν αυτό το άτομο του αηϊτου ζχει αρικμό οξείδωςθσ −4. 
δ. Το ςωματίδιο αυτό ςχθματίηει άλατα με ανιόντα (πολυατομικά ι μονοατομικά). 

(μονάδεσ 5) 

ειρά  Α 

Ανδρζασ Αργυρόσ,  Μαρία Λοφκα, Ζλενα πακαράκθ, Κατερίνα Κανάκθ, Ακθνά 

Ηζρβα, Δθμιτρθσ Γεωργακάκοσ, Δανάθ Κουτρουμάνου, Βαγγζλθσ Ποριάηθσ 



A.4. Η αντίδραςθ:          Ζn + 2 ΗCl   ZnCl2 + H2  
χαρακτθρίηεται ωσ αντίδραςθ: 
α. απλισ αντικατάςταςθσ. 
β. διπλισ αντικατάςταςθσ. 
γ. εξουδετζρωςθσ. 
δ. ςφνκεςθσ. 

(μονάδεσ 5) 

A.5. Να μεταφζρετε ςτθν κόλλα απαντιςεων το γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε 
πρόταςθ και δίπλα να ςθμειϊςετε το γράμμα Σ αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι ι το 
γράμμα Λ αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 
 
α. Η ζνωςθ μεταξφ ενόσ ςτοιχείου τθσ 1θσ (ΙΑ) ομάδασ και ενόσ ςτοιχείου τθσ 17θσ 
ομάδασ (VIIA) χαρακτθρίηεται ωσ ομοιοπολικι. 

β. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του S ςτο Η2SO4 είναι ίςοσ με −6 . 

γ. Η χθμικι ςυμπεριφορά των ςτοιχείων κακορίηεται, εκτόσ από τα θλεκτρόνια 
ςκζνουσ του και από το μζγεκοσ του ατόμου, δθλαδι, τθν ατομικι του ακτίνα. 

δ. H ζνωςθ ΗCl είναι ιοντικι ζνωςθ του τφπου Η+Cl–. 

ε. Οι ιοντικζσ ενϊςεισ ζχουν, γενικά, υψθλά ςθμεία τιξθσ. 

(μονάδεσ 5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1. Δίνονται τα ςτοιχεία 11Na, 19K, 16S, 35Br. 
 
α. Nα γράψετε τισ θλεκτρονιακζσ δομζσ όλων των ςτοιχείων ςε ςτιβάδεσ. 

(μονάδεσ 4) 
β. Να γράψετε τθν ομάδα και τθν περίοδο ςτθν οποία ανικει κακζνα από τα 
ςτοιχεία αυτά. Ποιο από τα ςτοιχεία ανικει ςτα αλογόνα; 

(μονάδεσ 5) 
γ. Να εξθγιςετε το ςχθματιςμό του χθμικοφ δεςμοφ ςτθν ζνωςθ Νa2S. 

(μονάδεσ 4) 
 
Β.2. α. Δίνονται τρία ηεφγθ ςτοιχείων όπου ςε κάκε ςτοιχείο δίνεται ο ατομικόσ του 
αρικμόσ. Σε ποιο ηεφγοσ τα ςτοιχεία ζχουν παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ; 
 
i. 16S και 8O              ii. 15P και 13Al            iii. 3Li και 9F 

(μονάδεσ 2) 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(μονάδεσ 6) 
 
 



β. Να γράψετε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ για τον προςδιοριςμό των αρικμϊν 
οξείδωςθσ του κείου και του αηϊτου ςτισ παρακάτω χθμικζσ ενϊςεισ. 
i. H2SO4           ii. Ca(NO3)2 

(μονάδεσ 4) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1. Να ονομαςτοφν οι παρακάτω ενϊςεισ: 
1. ZnS               2. FeCl3                  3. CaSO4 

4. Cu(NO3)2        5. H2S               6. HClO4 

7. Zn(OH)2           8. Fe(OH)2 

(μονάδεσ 8) 

 
Γ.2.  Να γραφοφν οι χθμικοί τφποι των παρακάτω ενϊςεων: 
1. Βρωμιοφχο αςβζςτιο              2. Ιωδιοφχο αμμϊνιο 
3. Ανκρακικό οξφ                          4. Θειικό οξυ 
5. Υδροξείδιο του αργιλίου        6. Υδροξείδιο του χαλκοφ Ι 
7. Οξείδιο του καλίου                  8. Τριοξείδιο του αηϊτου 

(μονάδεσ 8) 

 

Γ.3.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ (προϊόντα και ςυντελεςτζσ) των 
παρακάτω χθμικϊν αντιδράςεων που γίνονται όλεσ.  
 
α. Zn(ΟH)2(s) + HI(aq) →  
 
β. AgNO3(aq) + Cal2(aq) →  
 
Τ. Cl2(g) + Nal(aq) →  
 

Να αναφζρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράςεισ β και γ. 

(μονάδεσ 9)  
 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Το ςτοιχείο Χ βρίςκεται ςτθν 4θ περίοδο και τθν 1θ
 ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα 

και ζχει ζνα νετρόνιο περιςςότερο από τα πρωτόνιά του.  
 

Δ.1. Ποιοσ ο  ατομικόσ αρικμόσ του Χ ;  
(μονάδεσ 4)  



 

Δ.2. Ποιοσ ο μαηικόσ αρικμόσ του Χ ; 
(μονάδεσ 3)  

 

Δ.3. Το Χ είναι:  
 
α. αλογόνο            β. αμζταλλο           γ. ευγενζσ αζριο          δ. αλκάλιο  
 
Αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ 

(μονάδεσ 4)  
 

Δ.4. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Χ ςτισ χθμικζσ ενϊςεισ που ςχθματίηει είναι:  
 
α. +1             β. +2              γ. -1              δ. +/- 1  
 
Αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ 

(μονάδεσ 4)  
 

Δ.5.  Ο δεςμόσ που ςχθματίηει το Χ με το 17Cl είναι:  
 
α. πολωμζνοσ ομοιοπολικόσ       β. μθ πολικόσ ομοιοπολικόσ       γ. ιοντικόσ                                        
 
Αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ 

(μονάδεσ 4)  

 
Δ.6. Ποιοι οι μοριακοί τφποι των ενϊςεων του Χ με χλϊριο και οξυγόνο αντίςτοιχα;  
 

Δίνονται οι ατομικοί αρικμοί: Ο = 8, Cl = 17 

(μονάδεσ 6)  
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ΘΕΜΑ Α 

Για τισ παρακάτω ερωτιςεισ Α.1-Α.3 να μεταφζρετε ςτο γραπτό ςασ τον αρικμό τθσ 
ερϊτθςθσ και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 
 
A.1. Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ (ΙΙΑ) ομάδασ του Περιοδικοφ Πίνακα ονομάηονται: 
α. Αλκάλια. 
β. Αλκαλικζσ γαίεσ. 
γ. Αλογόνα. 
δ. Η Ευγενι αζρια. 

(μονάδεσ 5) 

A.2. Το ςτοιχείο 15P ανικει: 
α. ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 15θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 
β. ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 5θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 
γ. ςτθν 5θ περίοδο και ςτθν 3θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 
δ. ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 13θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. 

(μονάδεσ 5) 

A.3. Τι δεν είναι ςωςτό για το ςωματίδιο του τφπου ΝΗ4
+
 ; 

α. Πρόκειται για πολυατομικό κατιόν. 
β. Ονομάηεται αμμϊνιο. 
γ. Στο ιόν αυτό το άτομο του αηϊτου ζχει αρικμό οξείδωςθσ −4. 
δ. Το ςωματίδιο αυτό ςχθματίηει άλατα με ανιόντα (πολυατομικά ι μονοατομικά). 

ειρά Β 

ΔΘΜΘΣΡΑ ΣΑΣΘ, ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΙ, ΜΙΧΑΛΘ ΣΑΚΙΡΘ, ΝΑΓΑΜ ΧΑΙΡ, ΕΙΡΘΝΘ 

ΠΕΣΡΑΚΘ, ΦΑΝΘ ΜΕΡΑΚΛΘ, ΕΤΓΕΝΙΑ ΚΡΙΕΚΟΤΚΘ,   ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΘ  

ΝΙΚΟ ΧΑΛΟΤΒΑ, ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΘ, ΒΑΙΛΕΙΑ ΜΟΤΡΣΑΚΟΤ, ΘΟΔΩΡΘ 

ΜΠΟΣΟ     



(μονάδεσ 5) 

A.4. Η αντίδραςθ:          Ζn + 2 ΗCl   ZnCl2 + H2  
χαρακτθρίηεται ωσ αντίδραςθ: 
α. απλισ αντικατάςταςθσ. 
β. διπλισ αντικατάςταςθσ. 
γ. εξουδετζρωςθσ. 
δ. ςφνκεςθσ. 

(μονάδεσ 5) 

A.5. Να μεταφζρετε ςτθν κόλλα απαντιςεων το γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε 
πρόταςθ και δίπλα να ςθμειϊςετε το γράμμα Σ αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι ι το 
γράμμα Λ αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 
 
α. Η ζνωςθ μεταξφ ενόσ ςτοιχείου τθσ 1θσ (ΙΑ) ομάδασ και ενόσ ςτοιχείου τθσ 17θσ 
ομάδασ (VIIA) χαρακτθρίηεται ωσ ομοιοπολικι. 

β. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του S ςτο Η2SO4 είναι ίςοσ με −6 . 

γ. Η χθμικι ςυμπεριφορά των ςτοιχείων κακορίηεται, εκτόσ από τα θλεκτρόνια 
ςκζνουσ του και από το μζγεκοσ του ατόμου, δθλαδι, τθν ατομικι του ακτίνα. 

δ. H ζνωςθ ΗCl είναι ιοντικι ζνωςθ του τφπου Η+Cl–. 

ε. Οι ιοντικζσ ενϊςεισ ζχουν, γενικά, υψθλά ςθμεία τιξθσ. 

(μονάδεσ 5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1. α. Δίνεται ότι:     
  . Να μεταφζρετε ςτθν κόλλα ςασ ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω 

πίνακα που αναφζρεται ςτο άτομο του αςβεςτίου: 

 

Β. Τι είδουσ δεςμόσ αναπτφςςεται μεταξφ του 19Κ και του φκορίου, 9F, ιοντικόσ ι 

ομοιοπολικόσ; 

(μονάδεσ 6 + 6 =12) 

Β.2.  α. Το ςτοιχείο Χ ανικει ςτθν 3θ περίοδο και ςτθν 1θ (ΙΑ) ομάδα του Περιοδικοφ 
Πίνακα.  
ι. Να υπολογίςετε τον ατομικό αρικμό του Χ.  



ιι. Με τι δεςμό κα ενωκεί το Χ με το 17Cl;  
 
β. Για κακεμία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ να γράψετε αν ο δεςμόσ είναι 
ομοιοπολικόσ ι ιοντικόσ.  
ι. Ο δεςμόσ αυτόσ ςχθματίηεται μεταξφ ενόσ μετάλλου και ενόσ αμετάλλου.  
ιι. Ο δεςμόσ αυτόσ δθμιουργείται με τθ αμοιβαία ςυνειςφορά μονιρων θλεκτρονίων. 

(μονάδεσ 7 + 6 = 13) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1. Να ονομαςτοφν οι παρακάτω ενϊςεισ: 
1. FeCl3                  2. CaSO4 

3. H2S                4. Zn(OH)2            

(μονάδεσ 6) 

 
Γ.2.  Να γραφοφν οι χθμικοί τφποι των παρακάτω ενϊςεων: 
1. Βρωμιοφχο αςβζςτιο                2. Θειικό οξυ 
3. Υδροξείδιο του αργιλίου          4. Οξείδιο του καλίου                   

(μονάδεσ 6) 

 

 
Γ.3.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ (προϊόντα και ςυντελεςτζσ) των 
παρακάτω χθμικϊν αντιδράςεων που γίνονται όλεσ.  
 
α. Zn(ΟH)2(s) + HI(aq) →  
 
β. AgNO3(aq) + Cal2(aq) →  
 
Τ. Cl2(g) + Nal(aq) →  
 

Να αναφζρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράςεισ β και γ. 

(μονάδεσ 9)  

 
 
Γ.4. Να γράψετε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ για τον προςδιοριςμό των αρικμϊν 
οξείδωςθσ του κείου και του αηϊτου ςτισ παρακάτω χθμικζσ ενϊςεισ. 
i. H2SO4           ii. Ca(NO3)2 

(μονάδεσ 4) 

 

 



 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ.1. 

Α                  

              Ε    

Β Γ              Η Λ  

Ξ                Μ Ν 

                  

 

Με βάςθ τον παραπάνω πίνακα να απαντιςετε τα ακόλουκα ερωτιματα: 

i. Να αναφζρετε δφο ςτοιχεία, τα οποία βρίςκονται ςτθν ομάδα των αλκαλίων και άλλα δφο 

τα οποία ανικουν ςτθν ομάδα των αλογόνων.  

ii. Ποια ςτοιχεία ζχουν τρεισ ςτιβάδεσ ςτο άτομό τουσ;  

iii. Nα βρεκεί ο ατομικόσ αρικμόσ του τρίτου αλογόνου. 

iv. Nα βρεκεί ο ατομικόσ αρικμόσ του δεφτερου ςτοιχείου από τισ αλκαλικζσ γαίεσ. Σε ποιο 

γράμμα αντιςτοιχεί;  

v. Να βρεκεί ο ατομικόσ αρικμόσ του ςτοιχείου Ζ. 

vi. Να βρεκεί ο ατομικόσ αρικμόσ του τρίτου ευγενοφσ αερίου. 

 vii. Να ςυγκρίνετε τθν ατομικι ακτίνα των ςτοιχείων Β και Ξ.  

viii. Ποια ςτοιχεία αποκτοφν δομι ευγενοφσ αερίου προςλαμβάνοντασ ζνα θλεκτρόνιο;  

ix. Ποιο το είδοσ του δεςμοφ που ςχθματίηεται μεταξφ των Μ και Ν; Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ.  

x. Ποιο ςτοιχείο δεν ςχθματίηει δεςμοφσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

(μονάδεσ 10)  
 

Δ.2. Με βάςθ το παραπάνω τμιμα του Περιοδικοφ Πίνακα δίνονται τα ηεφγθ των ςτοιχείων: 

Ξ και Μ, Α και Λ, Ε και Ε. Σε κάκε περίπτωςθ:  

i. Nα προςδιορίςετε το είδοσ του δεςμοφ που αναπτφςςεται μεταξφ τουσ,  

ii. Nα περιγράψετε τον τρόπο που ςχθματίηεται,  

iii. Nα γράψετε το χθμικό τφπο τθσ ζνωςθσ,  

iv. Nα εξθγιςετε τι δείχνει ο χθμικόσ τφποσ τθσ ζνωςθσ που προκφπτει. 



(μονάδεσ 15) 

 

 

 

 

 

 

 


