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ΘΕΜΑΣΑ ΧΗΜΕΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 
2ο  ΓΕΛ ΕΤΟΜΟΤ  

 

Θέμα 2ο 
 

1) 2.1. Α) Δίνεηαι όηι: 40

20Ca Να μεηαθέπεηε ζηην κόλλα ζαρ ζςμπληπωμένο ηον παπακάηω πίνακα πος αναθέπεηαι 

ζηο άηομο ηος αζβεζηίος: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 19K θαη ηνπ θζνξίνπ, 9F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΝaBr(aq) →               β) CaS(aq) + HBr(aq) →                     γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

2) 2.1 Γίλνληαη: πδξνγόλν, 1H, άδσην, 7N 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ. 

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ δεζκώλ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) κεηαμύ αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη αδώηνπ ζηε 

ρεκηθή έλσζε ΝΖ3. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ δεζκώλ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν απηήο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο. 

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΚI(aq) →                    β) Na2S(aq) + HCl(aq) →                          γ) KOH(aq) + HBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

3) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ                   α) 12Mg θαη 8O                               β) 8O θαη 16S 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
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Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί, ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HBr(aq) →                 β) KOH(aq) + HBr(aq) →                      γ) FeCl2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

4) 2.1. Α) Γίλεηαη όηη 32

16S . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άηνκν ηνπ ζείνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 17Cl θαη ηνπ 19K, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HCl(aq) →             β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →                        γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

5) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ    α) 16S θαη 17Cl ,                        β) 17Cl θαη 9F 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + Ca(OH)2(aq) →             β) Zn(s) + CuSO4(aq) →                      γ) K2S(aq) + HNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο β θαη γ. 

6) 2.1. Γίλνληαη: ριώξην, 17Cl θαη λάηξην, 11Na. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα Cl θαη Na. 

β) Tη είδνπο δεζκόο ππάξρεη ζηε ρεκηθή έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Na θαη Cl, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ κεηαμύ λαηξίνπ θαη 

ρισξίνπ. 
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2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΝαI(aq) →             β) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) →                       γ) ΚI(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

7) 2.1. Γίλνληαη: λάηξην, 11Na θαη θζόξην, 7F. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ θζνξίνπ. 

β) Tη είδνπο δεζκόο ππάξρεη ζηε ρεκηθή έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Na θαη F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + FeBr2(aq) →         β) Fe(OH)3(s) + HCl(aq) →                γ) Na2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

8) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:           α) 8O θαη 16S                       β) 8O θαη 10Ne. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο. 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο: 

α) F2(g)+ KBr(aq)→                                          β) Αl(OH)3(s) + HCl(aq)→ 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή 

ζαρ. 

α) «Σν ηόλ ηνπ λαηξίνπ, 11Νa
+
, πξνθύπηεη όηαλ ην άηνκν ηνπ Na πξνζιακβάλεη έλα ειεθηξόλην». 

β) «ε 2 molNH3 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 2 mol ΝΟ». 

9 ) 2.1. Γίλνληαη: πδξνγόλν, 1Ζ θαη νμπγόλν, 8Ο. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ. 

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ δεζκώλ (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) κεηαμύ αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη αηόκσλ νμπγόλνπ 

ζην κόξην ηεο ρεκηθήο έλσζεο: Ζ2Ο. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ δεζκώλ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν απηήο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο. 

2.2. Α. Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ρισξίνπ, Cl, ζηε 

ρεκηθή έλσζε HClO3. 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο: 
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α) Mg(s) + HI(aq) →             β) Na2S(aq) + HBr(aq) →                       γ) KOH(aq) + H2SO4(aq) → 

10) 2.1. Γηα ην άηνµν ηνπ ρισξίνπ δίλεηαη όηη: 17Cl. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνµή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνµν ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να αλαθέξεηε µε ηη είδνπο δεζµό (ηνληηθό ή νµνηνπνιηθό) ελώλνληαη ηα άηνµα ηνπ ρισξίνπ ζην µόξην Cl2. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεµαηηζµνύ ηνπ δεζµνύ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηνπ µνξίνπ Cl2. 

2.2. Να ζπµπιεξώζεηε ηηο ρεµηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HΗ(aq) →                  β) AgNO3(aq) + ΚCl(aq) →                            γ) ΝΖ3(aq) + HBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

11) 2.1. Α) Γίλεηαη γηα ην καγλήζην: 24

ZMg . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ καγλεζίνπ: 

 

Β) Ση είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 3Li θαη ηνπ ρισξίνπ 17Cl, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →                                       β) KOH(aq) + H2SO4(aq) →  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή 

ζαρ ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) «Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΜ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Μ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔΜ < ΔL». 

β) «To ζηνηρείν νμπγόλν, 8Ο, βξίζθεηαη ζηελ 18ε (VΗΗΗA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα». 

12) 2.1. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ Cl, ζηε ρεκηθή έλσζε HClO4, είλαη +7. 

β) To ζηνηρείν λάηξην, 11Na, βξίζθεηαη ζηελ 1ε (IA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 
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α) Mg(s) + Cu(NO3)2(aq) →            β) KOH(aq) + HNO3(aq) →                         γ) HCl(aq) + NH3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

13) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:                α) 18Ar θαη 13Al ,             β) 18Ar θαη 2He 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζην ληηξηθό ηόλ , ΝO3
-
, είλαη +5. 

β) To ζηνηρείν αξγό, Ar (Ε=18), βξίζθεηαη ζηελ 18ε (VIIΗA) νκάδα θαη ηελ 4ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + ΑgNO3(aq) →                      β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                   γ) ΖBr(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

14) 2.1. Γίλεηαη ζηνηρείν: A

19X . 

α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ ζηνηρείνπ 

Υ. 

 

β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Υ θαη ηνπ ρισξίνπ, 9F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Br2(l) + KI(aq) →                 β) NaOH(aq) + HNO3(aq) →                       γ) CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο σο απιήο αληηθαηάζηαζεο, δηπιήο αληηθαηάζηαζεο θαη 

εμνπδεηέξσζεο. 

15) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 12Mg θαη 14Si ,                        β) 6C θαη 14Si. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 
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α) Cl2(g) + KBr(aq) →               β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →                    γ) NH3(aq) + HNO3(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηε ρεκηθή 

έλσζε H2SO4 . 

16) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:             α) 7Ν θαη 15P θαη                 β) 4Be θαη 7N. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Cl2(g) + NaI(aq) →                                        β) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) → 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ: 

α) Σν ηόλ ηνπ ζηδήξνπ, (26Fe
3+

) έρεη πξνθύςεη κε απώιεηα 3 ειεθηξνλίσλ από ην άηνκν ηνπ ζηδήξνπ.  

β) ε 4 mol H2CΟ3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 12 άηνκα νμπγόλνπ.  

Nα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

17) 2.1. Α) Να μαλαγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ην ρεκηθό 

ηύπν ηεο έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί. 

 

Β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Ν ζηε ρεκηθή έλσζε ΝO2 θαη ζην ηόλ NO2
-
.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HI(aq) + Al(s) →               β) CaBr2(aq) + K2S(aq) →                              γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

18) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) Εn(s) + ΖΒr(aq) →                      β) H2S(aq) + Ba(OH)2(aq) →                        γ) CaCO3(s) + HCl(aq) → 

Πνηα από ηηο παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζώζεηο αθνξά αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

2.2. Α) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 17Cl θαη 3X. 

α) Με ηη είδνπο ρεκηθό δεζκό ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο: ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό; Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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β) Να γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί. 

Β) Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ νκνηνπνιηθώλ θαη ηνληηθώλ ελώζεσλ. 

19) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο . 

α) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) →                       β) Br2(l) + Na2S(aq) →                γ) Εn(OH)2(s) + HNO3(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

2.2. Έλα ζηνηρείν Α, αλήθεη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν. 

α) Να δείμεηε όηη ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ είλαη 11. 

β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Α θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ 

ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

20) 2.1. Γίλνληαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία: 9F θαη 19K 

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα. 

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Σν ζηνηρείν 19Κ είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. A) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ γηα ηα παξαθάησ ηόληα: 25 2

12Mg  , 15 3

7 N  . 

B) Σα ηζόηνπα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ζηνηρείν. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ πξόηαζε απηή; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

21) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ X, Y θαη Z. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ηζόηνπα; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη 

ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2S(aq) →                  β) K2CO3(aq) + Ca(NO3)2(aq) →                     γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

22) 2.1. Α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρισξίνπ (Cl), ζηελ έλσζε ΖClO είλαη: 

α) -1                β) 0                 γ)+1 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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Β) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-4 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο αληίζηνηρεο 

έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

2.2 . A) «Αλ δηπιαζηάζνπκε ηνλ όγθν νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία, ε πίεζή ηνπ 

ζα δηπιαζηαζηεί». 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Έλα ζηνηρείν έρεη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα Ar=16 θαη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα Mr=48. 

Σν ζηνηρείν απηό είλαη: 

α) κνλναηνκηθό              β) δηαηνκηθό              γ) ηξηαηνκηθό. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

23) 2.1. Α) ην εξγαζηήξην δηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΖCl (θαη δπν δνρεία απνζήθεπζεο, ην έλα από 

ζίδεξν (Fe) θαη ην άιιν από ραιθό (Cu). ε πνην δνρείν πξέπεη λα απνζεθεύζνπκε ην δηάιπκα ΖCl; 

i. ην δνρείν από ζίδεξν    ii. ην δνρείν από ραιθό    iii. ε θαλέλα από ηα δπν    iv. ε νπνηνδήπνηε από ηα δπν. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη 

ηνπο ζπληειεζηέο. Να αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη απηέο. 

α) Na2CO3 (aq) + Ca(OH)2(aq) →                             β) KI(aq) + AgNO3(aq) → 

2.2. α) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο ηνληηθήο έλσζεο κεηαμύ ηνπ 19Κ θαη 17Cl. 

β) Να γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Να γξάςεηε δπν ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνληηθήο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη. 

24) 2.1. α) Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ X , Y , Z. Αθνύ ηνλ 

αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο θελέο ζηήιεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο. 

 

β) Έρνπλ θάπνηα από απηά ηα ζηνηρεία παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; 

i. Ναη                ii. Όρη 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε: 

Ca(OH)2(aq) + ΝΖ4ΝΟ3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + ΝΖ3(g) + Ζ2Ο(l) 

α) Να κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο . 

β) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: Ca(OH)2 , ΝΖ4ΝΟ3, 

Ca(NO3)2 , ΝΖ3 
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Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη λα αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη . 

α) Εn(s) + HI(aq) →                                 β) Mg(s) + FeCl2(aq) → 

25) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 8Ο θαη 1Ζ. 

α) Με ηη είδνπο ρεκηθό δεζκό ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο, ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο 

β) Αλ γλσξίδεηε όηη ζρεκαηίδνπλ ηε ρεκηθή έλσζε Ζ2Ο, λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηεο ηύπν. Να γξάςεηε ηνπ 

αξηζκνύο νμείδσζεο ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ έλσζε Ζ2Ο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . 

α) ΑgNO3(aq) + ΖBr(aq) →                     β) Na2CO3(aq) + HNO3(aq) →                 γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

26) 2.1. Γηα ηα ζηνηρεία: 9Y θαη 3Li 

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα. 

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Σν ζηνηρείν 9Y είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . 

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2S(aq) →           β) ΑgNO3(aq) + ΖI(aq) →                        γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

27) 2.1. Γίλεηαη ην ζηνηρείν ριώξην , 17Cl : 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε (νκάδα, πεξίνδν) ηνπ Cl ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Ση είδνπο ρεκηθόο δεζκόο ππάξρεη ζην κόξην ηνπ ρισξίνπ (Cl2),νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο; 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) «3L αεξίνπ Ο2 πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξα κόξηα από 3L αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο.» 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο . 

Β) «1mol κνξίσλ Ζ2Ο απνηειείηαη ζπλνιηθά από3 ΝΑ άηνκα.» 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

28) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ην ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί. 
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B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν ζηελ έλσζε HΝO3 είλαη : 

α) +5              β) -5               γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . 

α) ΑgNO3(aq) + ΖI(aq) →              β) Cl2(g) + CaBr2(aq) →                        γ) Al(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

29) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ Mg θαη Cl: 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζηα παξαθάησ ηόληα: Μg
2+

 θαη Cl
-
 

2.2. A) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ: 

α) 11Na θαη 7Ν θαη     β) 17Cl θαη 9F. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα (C) , ζην ηόλ: 

CΟ3
2-

. 

30) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol Ζ2Ο πεξηέρεη 12,04 ∙10
23

 άηνκα πδξνγόλνπ. 

β) Έλα κόξην H2 ( Ar(H)=1) έρεη κάδα 2g. 

γ) Σν άηνκν 35

17Cl  πεξηέρεη 17 λεηξόληα 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HBr(aq) + AgNO3(aq) →                    β) HBr(aq) + CaS(aq) →                   γ) H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηαηί γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

31) 2.1. Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ γίλεηαη; 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →     β) HCl(aq) + CaS(aq) →     γ) HCl(aq) + NH4NO3(aq) →  δ) HCl(aq) + Mg(s) → 
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Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο), αλαθέξνληαο θαη 

γηα πνην ιόγν γίλνληαη.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

β) Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

γ) Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 11Νa
+
 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

32) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) Ζ δηαθνξά ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ από ην καδηθό αξηζκό ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό λεηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ. 

β) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
 . 

γ) Σν ζηνηρείν Υ πνπ βξίζθεηαη ζηε 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ 2ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 17.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HBr(aq) + AgNO3(aq) →                β) HBr(aq) + CaS(aq) →              γ) HBr(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

33) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Εn(s) + HBr(aq) →              β) AgNO3(aq) + NaBr(aq) →                     γ) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο ( STP) έρεη όγθν 22,4 L. 

β) Ζ έλσζε κεηαμύ ηνπ ζηνηρείνπ 17Υ θαη ηνπ ζηνηρείνπ 19Φ είλαη ηνληηθή. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

34) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ηζόηνπα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ. 

β) Σν 20Ca
2+

 έρεη 18 ειεθηξόληα. 

γ) Σα άηνκα ηεο ρεκηθήο έλσζεο ΥΦ πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθό καδηθό αξηζκό 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2SO4(aq) →            β) Zn(s) + AuCl3(aq) →                   γ) K2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

35) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπο. 
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β) Tα άηνκα 14

6 X  θαη 12

6  είλαη ηζόηνπα. 

γ) Ζ έλσζε κεηαμύ 19Κ θαη 9F είλαη ηνληηθή. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (κνλάδεο 9) 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq) →                    β) Fe(NO3)3(aq) + KOH(aq) →                    γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

36) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

α) Ο άξγπξνο, Ag, δελ αληηδξά κε ην πδξνρισξηθό νμύ, HCl(aq). 

β) Γηα λα εμνπδεηεξώζνπκε ην ΖCl πνπ πεξηέρεηαη ζην γαζηξηθό πγξό ρξεζηκνπνηνύκε γάια καγλεζίαο 

(Mg(OH)2). 

γ) Σν H2SO4 όηαλ αληηδξάζεη κε ην Na2CO3 παξάγεηαη αέξην πδξνγόλo. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + CaI2(aq) →                     β) Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                     γ) Fe(NO3)2(aq) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

37) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

α) Σo ριώξην (17Cl), κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

β) Ζ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαζνξίδεη ηελ ηάζε ησλ αηόκσλ λα απνβάιινπλ ειεθηξόληα. 

γ) Σν 17Cl πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 9F. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + H2S(aq) →                β) NaΟΖ(aq) + H2SO4(aq) →                       γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

38) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ. 

β) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

γ) Σα άηνκα 23

11Na θαη 24

11Na  είλαη ηζόηνπα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Na2SO3(aq) + HCl(aq) →                  β) FeS(s) + HCl(aq) →                             γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

39) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 
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α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4L. 

β) 1L Ο2(g) πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα απ’ όηη 1L Ν2(g) , ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο P, T. 

γ) 1 mol Ζ2 [Αr (Ζ)=1] έρεη κάδα 2 g. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →         β) HCl(aq) + Na2SO3(aq) →                           γ) H2S(aq) + Mg(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

40) α) Να ππνινγηζζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl πεξηεθηηθόηεηαο 7,3 % w/v.  

β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 4 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 2,5 Μ; 

γ) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο όγθνο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαιύζεη 32,7 g 

ςεπδαξγύξνπ (Zn). 

Γίλεηαη: Ar (Zn)=65,4, Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5 

41) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
 

β) ε 5 mol Ζ2Ο πεξηέρνληαη 10 mol αηόκσλ πδξνγόλνπ, Ζ. 

γ) 1 mol Ζ2 πεξηέρεη 2 άηνκα πδξνγόλνπ. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →           β) Mg(s) + HCl(aq) →            γ) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

42) 2.1. Α) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο: 

α) Mg(OH)2 ,        β) BaCl2 ,       γ) H3PO4 ,        δ) NH4Br 

Β) Πνην έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα; α) ην 7Ν ή ην 15P                                      β) ην 19K ή ην 20Ca 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Na(s) + H2O(l) →                   β) ΒaCl2(aq) + Na2CO3(aq) →                         γ) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

43) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) →                   β) Zn(s) + HCl(aq) →                     γ) CaCO3(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2. Α) ε θαζέλα από ηα επόκελα δεύγε, πνην έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα θαη γηαηί: 

α) 9F ή 17Cl ,                       β) 16S ή 17Cl 
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Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

Β) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο: 

α) Ba(OH)2 ,        β) CaCl2 ,        γ) HNO3 ,        δ) NH4Cl 

44) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →                  β) Al(s) + HCl(aq) →                    γ) NaSO3(aq) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ζηηβάδσλ. 

β) Έλα δηάιπκα CuSO4(aq) δε κπνξνύκε λα ην θπιάμνπκε ζε δνρείν από αινπκίλην(Al) 

γ) To άηνκν 14

6C  πεξηέρεη δύν λεηξόληα πεξηζζόηεξα από ηα ειεθηξόληα  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

45) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ην ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί . 

 

Β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Ν ζηε ρεκηθή έλσζε ΝO2 θαη ζην ηόλ NO2
-
.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HI(aq) + Al(s) →                 β) CaBr2(aq) + K2S(aq) →                          γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

46) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) Εn(s) + ΖΒr(aq) →                    β) H2S(aq) + Ca(OH)2(aq) →                          γ) Na2CO3(s) + HCl(aq) → 

Πνηα από ηηο παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζώζεηο αθνξά αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

2.2. Α) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 17Cl θαη 3X. 

α) Με ηη είδνπο ρεκηθό δεζκό ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο: ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό; 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

β) Να γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί. 

Β) Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ νκνηνπνιηθώλ θαη ηνληηθώλ ελώζεσλ. 

47) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο . 

α) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) →                β) Br2(l) + Na2S(aq) →                  γ) Εn(OH)2(s) + HNO3(aq) → 
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Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

2.2. Έλα ζηνηρείν Α, αλήθεη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν. 

α) Να απνδείμεηε όηη ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ είλαη 11. 

β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Α θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ 

ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

48) 2.1. Γίλνληαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία: 9F θαη 11Νa 

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα. 

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Σν ζηνηρείν 11Νa είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. A) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ γηα ηα παξαθάησ ηόληα: 25 2

12Mg  , 15 3

7 N  . 

B) «Σα ηζόηνπα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ζηνηρείν». 

πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ πξόηαζε απηή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

49) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ X, Τ θαη Ε. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ηζόηνπα; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . 

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2S(aq) →                 β) K2CO3(aq) + Ca(NO3)2(aq) →                       γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

50) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . 

α) Mg(ΟΖ)2(s) + Ζ2S(aq) →                  β) NaCl(aq) + AgNO3(aq) →                             γ) Mg(s) + HBr(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

2.2. 

Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά . 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

16 

 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Μn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη :    α) +2               β) +7              γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

51) 2.1. Α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρισξίνπ (Cl), ζηελ έλσζε ΖClO είλαη:  α) -1            β) 0             γ)+1 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-4 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο αληίζηνηρεο 

έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

2.2. A) «Αλ δηπιαζηάζνπκε ηνλ όγθν νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία, ε πίεζή ηνπ 

ζα δηπιαζηαζηεί». 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή ή ιάζνο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Έλα ζηνηρείν έρεη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα Ar=16 θαη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα Mr=48. 

Σν ζηνηρείν απηό είλαη: α) κνλναηνκηθό               β) δηαηνκηθό             γ) ηξηαηνκηθό. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

52) 2.1. Α) ην εξγαζηήξην δηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΖCl (θαη δπν δνρεία απνζήθεπζεο, ην έλα από 

ζίδεξν (Fe) θαη ην άιιν από ραιθό (Cu). ε πνην δνρείν πξέπεη λα απνζεθεύζνπκε ην δηάιπκα ΖCl ; 

i. ην δνρείν από ζίδεξν     ii. ην δνρείν από ραιθό   iii. ε θαλέλα από ηα δπν    iv. ε νπνηνδήπνηε από ηα δπν. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . Να αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη απηέο. 

α) Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                     β) KI(aq) + AgNO3(aq) → 

2.2. α) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο ηνληηθήο έλσζεο κεηαμύ ηνπ 19Κ θαη 17Cl. 

β) Να γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Να γξάςεηε δπν ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνληηθήο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη. 

53) 2.1. α) Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ X , Y , Z. Αθνύ ηνλ 

αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο θελέο ζηήιεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο. 
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β) Έρνπλ θάπνηα από απηά ηα ζηνηρεία παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; 

i. Ναη                  ii. Όρη 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε: 

Ca(OH)2(aq) + ΝΖ4ΝΟ3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + ΝΖ3(g) + Ζ2Ο(l) 

α) αο δεηνύκε λα κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζπληειεζηέο. 

β) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: Ca(OH)2 , ΝΖ4ΝΟ3, 

Ca(NO3)2 , ΝΖ3 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη λα αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη . 

α) Εn(s) + HI(aq) →                                    β) Mg(s) + FeCl2(aq) → 

54) 2.1. Α) Γίλεηαη όηη 32

16S . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άηνκν ηνπ ζείνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 17Cl θαη ηνπ 19K, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HCl(aq) →                     β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →                     γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

55) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 8Ο θαη 1Ζ. 

α) Με ηη είδνπο ρεκηθό δεζκό ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο, ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο 

β) Αλ γλσξίδεηε όηη ζρεκαηίδνπλ ηε ρεκηθή έλσζε Ζ2Ο, λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηεο ηύπν. Να γξάςεηε ηνπο 

αξηζκνύο νμείδσζεο ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ έλσζε Ζ2Ο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο . 

α) ΑgNO3(aq) + ΖBr(aq) →            β) Na2CO3(aq) + HBr(aq) →                    γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

56) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ.             α) 12Mg θαη 8O                                 β) 8O θαη 16S 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 
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Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί, ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HBr(aq) →            β) KOH(aq) + HBr(aq) →                     γ) FeCl2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

57) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:          α) 16S θαη 17Cl ,            β) 17Cl θαη 9F 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + Ca(OH)2(aq) →                 β) Zn(s) + CuSO4(aq) →                        γ) K2S(aq) + HNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο β θαη γ. 

58) 2.1. Γίλνληαη: ριώξην, 17Cl θαη λάηξην, 11Na. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα Cl θαη Na. 

β) Tη είδνπο δεζκόο ππάξρεη ζηε ρεκηθή έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Na θαη Cl, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ κεηαμύ λαηξίνπ θαη 

ρισξίνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΝαI(aq) →                β) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →                       γ) ΚI(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

59) 2.1. Γίλνληαη: λάηξην, 11Na θαη θζόξην, 7F. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ θζνξίνπ. 

β) Tη είδνπο δεζκόο ππάξρεη ζηε ρεκηθή έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Na θαη F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; Να 

αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + FeBr2(aq) →              β) Fe(OH)3(s) + HCl(aq) →                  γ) Na2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 
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Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

60) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:           α) 8O θαη 16S              β) 8O θαη 10Ne. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο: 

α) F2(g) + KCl (aq)→                      β) Αl(OH)3(s) + HCl (aq)→  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέ () ή ιαλζαζκέλεο (Λ) θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

α) «Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ, 12Mg
2+

, πξνθύπηεη όηαλ ην άηνκν ηνπ Mg πξνζιακβάλεη δύν ειεθηξόληα». 

β) «ε 2 mol NH3 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 2 mol NO2». 

61) 2.1. Α) Γίλεηαη γηα ην καγλήζην 24

ZMg . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ καγλεζίνπ: 

 

Β) Ση είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 3Li θαη ηνπ ρισξίνπ 17Cl, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →                        β) KOH(aq) + H2SO4(aq) → 

Β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο () ή ιαλζαζκέλεο (Λ) θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

α) «Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΜ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Μ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔΜ < ΔL». 

β) «To ζηνηρείν νμπγόλν, 8Ο, βξίζθεηαη ζηελ 16ε (VΗA) νκάδα θαη ηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα». 

62) 2.1. Γίλεηαη ην ζηνηρείν ριώξην , 17Cl : 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε (νκάδα, πεξίνδν) ηνπ Cl ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Ση είδνπο ρεκηθόο δεζκόο ππάξρεη ζην κόξην ηνπ ρισξίνπ (Cl2),νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο; 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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2.2. Α) «3 L αεξίνπ Ο2 πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξα κόξηα από 3 L αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο.» 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο . 

Β) «1mol κνξίσλ Ζ2Ο απνηειείηαη ζπλνιηθά από 3 ΝΑ άηνκα.» 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

63) 2.1. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ Cl, ζηε ρεκηθή έλσζε HClO4, είλαη +7. 

β) To ζηνηρείν λάηξην, 11Na, βξίζθεηαη ζηελ 1ε (IA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + Cu(NO3)2(aq) →              β) NaOH(aq) + HCl(aq) →                      γ) HI(aq) + NH3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

64) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ην ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν ζηελ έλσζε HΝO3 είλαη :      α) +5            β) -5           γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) ΑgNO3(aq) + ΖI(aq) →                   β) Cl2(g) + CaBr2(aq) →                     γ) Al(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

65) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 18Ar θαη 13Al ,            β) 18Ar θαη 2He 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη. 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

21 

 

α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζην ληηξηθό ηόλ ΝO3
-
, είλαη +5. 

β) To ζηνηρείν αξγό, Ar (Ε=18), βξίζθεηαη ζηελ 18ε (VIIΗA) νκάδα θαη ηελ 4ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + ΑgNO3(aq) →                       β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                 γ) ΖBr(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

66) 2.1. Γίλεηαη ζηνηρείν: A

19X . 

α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ ζηνηρείνπ 

Υ. 

 

β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Υ θαη ηνπ ρισξίνπ, 9F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Br2(l) + KI(aq) →            β) NaOH(aq) + HNO3(aq) →                    γ) CaCl2(aq) + K2CO3(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο σο απιήο αληηθαηάζηαζεο, δηπιήο αληηθαηάζηαζεο θαη 

εμνπδεηέξσζεο. 

67) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 12Mg θαη 14Si ,            β) 6C θαη 14Si. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2.A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →             β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →            γ) NH3(aq) + HNO3(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηε ρεκηθή 

έλσζε H2SO4 . 

68) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ην ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί . 
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Β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Ν ζηε ρεκηθή έλσζε ΝO2 θαη ζην ηόλ NO2
-
. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HI(aq) + Al(s) →                    β) CaBr2(aq) + K2S(aq) →                       γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

69) 2.1. Γηα ην άηνµν ηνπ ρισξίνπ, δίλεηαη όηη: 35

17Cl . 

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ ρισξίνπ(Cl
-
). 

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνµή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ ρισξίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεµαηηζµνύ ηεο έλσζεο µεηαμύ ηνπ 19K θαη ηνπ Cl θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεµηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο ηνληηθή ή νµνηνπνιηθή. 

2.2 Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζµνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµό ηνπ αξηζµνύ νμείδσζεο ηνπ θσζθόξνπ (P) ζηε 

ρεµηθή έλσζε Ζ3PO4. 

Β) Να ζπµπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεµηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεµηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγµαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Cl2(g)+ CaBr2(aq) →             β) Al(OH)3(s) + HNO3(aq) →                      γ) K2CO3(aq) + HBr(aq) → 

70) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 7Ν θαη 15Ρ,            β) 7Ν θαη 10Νe. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο: 

α) Cl2(g) + NaBr(aq) →                          β) Cu(OH)2(s) + HNO3(aq) → 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ). 

α) Σ ν ηόλ ηνπ ζείνπ, 16S
2-

, έρεη 18 ειεθηξόληα  

β) Αλ έλα άηνκν Υ έρεη 4 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα ε νπνία είλαη ε L, ηόηε ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο 

είλαη 4. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε 

71) 2.1 Γίλνληαη όηη: πδξνγόλν, 1H, άδσην, 7N 
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α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ. 

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ δεζκώλ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) κεηαμύ αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη αδώηνπ ζηε 

ρεκηθή έλσζε ΝΖ3. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ δεζκώλ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν απηήο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο. 

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΚI(aq) →                     β) Na2S(aq) + HCl(aq) →                      γ) KOH(aq) + HBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

72) 2.1. Α) Γίλεηαη όηη: 40

20Ca . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ αζβεζηίνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 19K θαη ηνπ θζνξίνπ, 9F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΝaBr(aq) →                β) CaS(aq) + HBr(aq) →                     γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

73) 2.1. Α) Γίλεηαη όηη 32

16S . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άηνκν ηνπ ζείνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 17Cl θαη ηνπ 19K, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HCl(aq) →           β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →                       γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

74) 2.1. Γίλνληαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία: 9F θαη 19K 

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα. 

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα. 
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γ) Σν ζηνηρείν 19Κ είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2.A) Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ γηα ηα παξαθάησ ηόληα: 25 2

12Mg  , 15 3

7 N  . 

B) Σα ηζόηνπα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ζηνηρείν. 

πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ πξόηαζε απηή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

75) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ.            α) 12Mg θαη 8O            β) 8O θαη 16S 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί, ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HBr(aq) →                    β) KOH(aq) + HBr(aq) →                        γ) FeCl2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

76) 2.1.Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:           α) 16S θαη 17Cl ,           β) 17Cl θαη 9F 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + Ca(OH)2(aq) →                      β) Zn(s) + CuSO4(aq) →                             γ) K2S(aq) + HNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο β θαη γ. 

77) 2.1. Γίλνληαη: ριώξην, 17Cl θαη λάηξην, 11Na. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα Cl θαη Na. 

β) Tη είδνπο δεζκόο ππάξρεη ζηε ρεκηθή έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Na θαη Cl, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ κεηαμύ λαηξίνπ θαη 

ρισξίνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + ΝαI(aq) →                               β) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) →                     γ) ΚI(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 
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78) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ Υ, Τ θαη Ε. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ηζόηνπα; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) NaΟΖ(aq) + Ζ2S(aq) →                      β) K2CO3(aq) + Ca(NO3)2(aq) →                      γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

79) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) Mg(ΟΖ)2(s) + Ζ2S (aq) →                  β) NaCl(aq) + AgNO3(aq) →                           γ) Mg(s) + HBr(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

2.2. Α) Να μαλαγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Μn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη :     α) +2              β) +7           γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

80) 2.1. Α) Γίλεηαη γηα ην καγλήζην 24

ZMg . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ καγλεζίνπ: 

 

Β) Ση είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 3Li θαη ηνπ ρισξίνπ, 17Cl, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2.A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →                                   β) KOH(aq) + H2SO4(aq) → 
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Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή 

ζαρ ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΜ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Μ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔΜ < ΔL. 

β) To ζηνηρείν νμπγόλν, 8Ο, βξίζθεηαη ζηελ 16ε (VΗA) νκάδα θαη ηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

81) 2.1. Α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρισξίνπ (Cl) , ζηελ έλσζε ΖClO είλαη:      α) -1            β) 0           γ)+1 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-4 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο αληίζηνηρεο 

έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

2.2. A) «Αλ δηπιαζηάζνπκε ηνλ όγθν νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία, ε πίεζή ηνπ 

ζα δηπιαζηαζηεί». 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή ή ιάζνο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Έλα ζηνηρείν έρεη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα Ar=16 θαη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα Mr=48. 

Σν ζηνηρείν απηό είλαη:          α) κνλναηνκηθό                β) δηαηνκηθό                γ) ηξηαηνκηθό. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

82) 2.1. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ Cl, ζηε ρεκηθή έλσζε HClO4, είλαη +7. 

β) To ζηνηρείν λάηξην, 11Na, βξίζθεηαη ζηελ 1ε (IA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + Cu(NO3)2(aq) →                  β) KOH(aq) + HNO3(aq) →                 γ) HCl(aq) + NH3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

83) 2.1. α) Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ X , Y , Z. Αθνύ ηνλ 

αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο θελέο ζηήιεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο. 
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β) Έρνπλ θάπνηα από απηά ηα ζηνηρεία παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; 

i. Ναη                  ii. Όρη 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε: 

Ca(OH)2(aq) + ΝΖ4ΝΟ3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + ΝΖ3(g) + Ζ2Ο(l) 

α) Να κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο . 

β) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: Ca(OH)2 , ΝΖ4ΝΟ3, 

Ca(NO3)2 , ΝΖ3 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη λα αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη . 

α) Εn(s) + HI(aq) →                      β) Mg(s) + FeCl2(aq) → 

84) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 18Ar θαη 13Al ,              β) 18Ar θαη 2He 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζην ληηξηθό ηόλ ΝO3
-
, είλαη +5. 

β) To ζηνηρείν αξγό, Ar (Ε=18), βξίζθεηαη ζηελ 18ε (VIIΗA) νκάδα θαη ηελ 4ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + ΑgNO3(aq) →                    β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →             γ) ΖBr(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 

85) 2.1. Γίλεηαη ζηνηρείν: A

19X . 

α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ ζηνηρείνπ 

Υ. 

 

β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Υ θαη ηνπ ρισξίνπ, 9F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 
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2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Br2(l) + KI(aq) →               β) NaOH(aq) + HNO3(aq) →                   γ) CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο σο απιήο αληηθαηάζηαζεο, δηπιήο αληηθαηάζηαζεο θαη 

εμνπδεηέξσζεο. 

86) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:           α) 12Mg θαη 14Si ,            β) 6C θαη 14Si. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →         β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →                γ) NH3(aq) + HNO3(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηε ρεκηθή 

έλσζε H2SO4 . 

87) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:              α) 7Ν θαη 15Ρ,              β) 7Ν θαη 10Νe. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο: 

α) Cl2(g) + NaBr(aq) →                               β) Cu(OH)2(s) + HNO3(aq) → 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) 

α) Σ ν ηόλ ηνπ ζείνπ, 16S
2-

, έρεη 18 ειεθηξόληα  

β) Αλ έλα άηνκν Υ έρεη 4 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα ε νπνία είλαη ε L, ηόηε ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο 

είλαη 4. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

 

88) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 11Νa θαη 3Li θαη            β) 11Na θαη 18Ar. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο .  
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Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο: 

α) F2(g) + NaI(aq) →                        β) Ca(OH)2(aq) + HΝΟ3(aq) → 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην 

απάνηηζή ζαρ για κάθε ππόηαζη.  

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg πξνζιάβεη 2 ειεθηξόληα. 

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +7. 

89) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:            α) 7Ν θαη 15P θαη            β) 4Be θαη 7N. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο: 

α) Cl2(g) + NaI(aq) →                     β) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) → 

 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ). 

α) Σν ηόλ ηνπ ζηδήξνπ, (26Fe
3+

) έρεη πξνθύςεη κε απώιεηα 3 ειεθηξνλίσλ από ην άηνκν ηνπ ζηδήξνπ.  

α) ε 4 mol H2CΟ3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 12 άηνκα νμπγόλνπ.  

Nα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

90) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 8Ο θαη 1Ζ. 

α) Με ηη είδνπο ρεκηθό δεζκό ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο, ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο 

β) Αλ γλσξίδεηε όηη ζρεκαηίδνπλ ηε ρεκηθή έλσζε Ζ2Ο, λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηεο ηύπν. Να γξάςεηε ηνπο 

αξηζκνύο νμείδσζεο ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ έλσζε Ζ2Ο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) ΑgNO3(aq) + ΖBr(aq) →              β) Na2CO3(aq) + HNO3(aq) →                  γ) Zn(s) + HCl(aq) → 
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Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

91) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Να εμεγήζεηε αλ αλάκεζα ζηα ηξία απηά ζηνηρεία ππάξρεη θάπνην αιθάιην. 

2.2. Α) Γηα δπν αέξηα Α θαη Β πνπ βξίζθνληαη ζε ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θαη έρνπλ όγθνπο VA 

θαη VB θαη αξηζκό mol nA θαη nB αληίζηνηρα, ηζρύεη: 

α) VA/VB = nA/nB                  β) VA/VB = nΒ/nΑ                γ) VAVB= nΒnΑ 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ Na είλαη 23. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κάδα ελόο αηόκνπ Na είλαη: 

α) 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε κάδα ελόο αηόκνπ 12

6C  

β) 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηo 1/12 ηεο κάδαο ελόο αηόκνπ 12

6C  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

92) 2.1. Γηα ηα ζηνηρεία: 9Y θαη 3Li 

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα. 

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Σν ζηνηρείν 9Y είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2S(aq) →              β) ΑgNO3(aq) + ΖI(aq) →                        γ) Mg(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

93)2.1. Γίλεηαη ην ζηνηρείν ριώξην , 17Cl : 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε (νκάδα, πεξίνδν) ηνπ Cl ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα. 

γ) Ση είδνπο ρεκηθόο δεζκόο ππάξρεη ζην κόξην ηνπ ρισξίνπ (Cl2),νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο; 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) «2L αεξίνπ Ο2 πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξα κόξηα από 2L αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο.» 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο . 

Β) «1mol κνξίσλ SO2 απνηειείηαη ζπλνιηθά από3 ΝΑ άηνκα.» 
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Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

94) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν ζηελ έλσζε HΝO3 είλαη : 

α) +5              β) -5               γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο . 

α) ΑgNO3(aq) + ΖI(aq) →               β) Cl2(g) + CaBr2(aq) →                 γ) Al(s) + HCl(aq) → 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

95) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ Mg θαη Cl: 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζηα παξαθάησ ηόληα: Μg
2+

 θαη Cl
-
. 

2.2. A) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ: 

α) 11Na θαη 7Ν θαη           β) 17Cl θαη 9F. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα (C) , ζην ηόλ: 

CΟ3
2-

. 

96) 2.1.Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ Mg θαη Cl: 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζηα παξαθάησ ηόληα: Μg
2+

 θαη Cl
-
. 

2.2. A) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ: 

α) 16S θαη 8O     θαη     β) 11Na θαη 15P. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα (C) , ζην ηόλ: 

CΟ3
2-

. 

97) 2.1. Πσο κπνξείηε λα απμήζεηε ηε δηαιπηόηεηα ζηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

25°C, κε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

α) Γηάιπκα δάραξεο.                   β) Γηάιπκα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, CO2(g). 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) KOH(aq) + HI (aq) →                β) Al(s) + Fe(NO3)2(aq) →                       γ) BaCl2(aq) + H2SO4(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζην ηόλ ΝO2
-
. 

98) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Υ θαη Φ. Σν Υ βξίζθεηαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ 

Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη ην Φ βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ δεύηεξε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ 

Πίλαθα. 

α) Να βξεζεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. 

β) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζε ζηηβάδεο. 

γ) Σα Υ θαη Φ ζα αλαπηύμνπλ κεηαμύ ηνπο ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό δεζκό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →           β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                        γ) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, AgNO3, Ca(OH)2, HCl 

99) 2.1. Α) Πνηεο από ηηο επόκελεο ειεθηξνληαθέο δνκέο, ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε, είλαη ιαλζαζκέλεο; 

α) 6C : K(2), L(4)         β) 11Na : K(2), L(7), M(2)        γ) 3Li : K(1), L(2)       δ) 17Cl : K(2), L(8), M(6), N(1) 

Β) Γηα όζεο ειεθηξνληαθέο δνκέο είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α) Να γξαθνύλ νη ζσζηέο ειεθηξνληαθέο δνκέο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν αλήθνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

2.2.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) (NH4)2CO3(aq) + NaOH(aq) →         β) Ca(OH)2 (aq) + HCl(aq) →           γ) Mg(s) + ZnCl2(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

100) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 16S, 1Ζ . 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζείνπ θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξείηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ θξπζηάιινπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ H2S. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →           β) Zn(s) +CuCl2(aq) →                  γ) HCl(aq) + NH3(aq) → 
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Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηε ρεκηθή 

έλσζε H2CO3. 

101) 2.1 Α) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο ελώζεηο: 

α) ΖΝΟ3,              β) ΝΖ3 . 

Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: Υισξηνύρν ακκώλην, πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, 

νμείδην ηνπ λαηξίνπ. 

2.2.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Ζ2SO4(aq) + ΝaΟΖ(aq) →          β) I2(s) + H2S(aq) →                  γ) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

102) 2.1. Α) Σν ζηνηρείν X έρεη 17 ειεθηξόληα. Αλ ζηνλ ππξήλα ηνπ πεξηέρεη 3 λεηξόληα πεξηζζόηεξα από ηα 

πξσηόληα, λα ππνινγηζζνύλ ν αηνκηθόο θαη ν καδηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Υ. 

Β) α) Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αδώηνπ, 7N ζε ζηηβάδεο. 

     β) Να βξεζεί ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην άδσην. 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →              β) Pb(NO3)2(aq) + H2SO4(aq) →                   γ) HI(aq) + ΝaOH(aq) → 

Β)Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: αλζξαθηθό νμύ, ληηξηθό αζβέζηην. 

103) 2.1. Α) Ο άλζξαθαο (C) έρεη αηνκηθό αξηζκό 6. Αλ γλσξίδεηε όηη ζε έλα ηζόηνπν ηνπ άλζξαθα ν αξηζκόο ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ ηνπ, λα βξείηε ηνλ καδηθό αξηζκό ηνπ ηζνηόπνπ απηνύ 

θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ απηό πεξηέρεη. 

Β) Σν ζηνηρείν Υ έρεη 6 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα πνπ είλαη ε ζηηβάδα (Μ). 

α)Να ππνινγηζηεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Υ. 

β) Να εμεγήζεηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην ζηνηρείν Υ. 

2.2 Α) Να γξαθεί ν ρεκηθόο ηύπνο ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, ληηξηθό νμύ, αλζξαθηθό 

λάηξην 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α)Κ2CO3(aq) + HBr(aq) →              β)NaOH (aq) + HCl(aq) → 

104) 2.1. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζην ηόλ 

SO3
2-

. 

Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: αλζξαθηθό αζβέζηην, πδξνριώξην, πδξνμείδην ηνπ 

καγλεζίνπ, νμείδην ηνπ λαηξίνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →               β) BaCO3(s) + H2SO4(aq) →                   γ) NaOH(aq) + HNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 
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105) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ Α, Β θαη Γ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη κέηαιια; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Γηα ηα άηνκα: 12Μg, 8O, 17Cl 

α) Να γίλεη θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην θαζέλα από απηά. 

106) 2.1. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηηο 

ελώζεηο:              α) CO                        β) H2CO3 

B) Πνηεο από ηηο παξαθάησ είλαη θαζαξέο νπζίεο θαη πνηεο είλαη κείγκαηα; Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνριώξην, 

κπύξα , ζίδεξνο, γάια, θξαζί. 

2.2. Α) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: CaCO3, HNO3, K2O, NaCl. 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →            β) Zn(NO3)2(aq) + NaOH(aq) →                    γ) H2SO4(aq) + ΚOH(aq) → 

107) 2.1. Α) Γηα ηα άηνκα: 19Κ θαη 17Cl. 

α) Να γίλεη θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ε νκάδα θαη ε πεξίνδνο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Β) Να νλνκαζζνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: NH3, HNO3, HI, Ca(OH)2. 

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + K2S(aq) →            β) Ba(OH)2(aq) + H2SO4 (aq) →                       γ) HCl(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

108) 2.1. A) Πνηα από ηα παξαθάησ ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο 19Κ, 8O,16S. 

       Β) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ: 19Κ θαη 8O ζα αλαπηπρζεί νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο δεζκόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →           β) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →                   γ) NaOH(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, Ca(NO3)2, Na2CO3, HCl 

109) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Υ θαη Φ. Σν Υ βξίζθεηαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ 

Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη ην Φ βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ δεύηεξε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ 

Πίλαθα. 
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α) Να βξεζεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. 

β) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζε ζηηβάδεο. 

γ) Σα Υ θαη Φ ζα αλαπηύμνπλ κεηαμύ ηνπο ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό δεζκό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →                   β) AgNO3(aq) + KI(aq) →             γ) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, AgNO3, Ca(OH)2, HCl 

110) 2.1. Α) Να βξεζεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηηο παξαθάησ ελώζεηο: H2SO4, H2S 

       Β) Δμεγείζηε ηη ζα ζπκβεί, ζε ζρέζε κε ηε δηαιπηόηεηα (ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ζηαζεξή), αλ ζε 

έλα θνξεζκέλν πδαηηθό δηάιπκα ζην νπνίν ε κόλε δηαιπκέλε νπζία είλαη αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

ζεξκνθξαζίαο 25°C, πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο εμήο κεηαβνιέο: 

α) Διαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία.                      β) Μεηώζνπκε ηελ πίεζε. 

2.2. Α) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: Υισξηνύρν αζβέζηην, ληηξηθό νμύ, αλζξαθηθό 

καγλήζην, πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ. 

       Β) Να νλνκαζζνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: NaOH, FeCl3, Na2S, HCl, CO2. 

111) 2.1. α) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία από ηηο ζηηβάδεο: K, L, M, 

N. 

β) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία από ηηο ζηηβάδεο: K, L, M, N αλ 

απηή είλαη ε ηειεπηαία ζηηβάδα ελόο αηόκνπ; 

2.2 Α) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: ληηξηθό αζβέζηην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

      Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο 

α) Mg(s) + Fe(NO3)2(aq) →           β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →               γ) NaOH(aq) + Zn(NO3)2(aq) → 

112) 2.1. Α) Γηα ηα ζηνηρεία: 12Μg θαη 8Ο 

α) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληά ηνπο ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθνπλ. 

γ) Να ραξαθηεξηζηνύλ σο κέηαιια ή ακέηαιια. 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ: ζεηηθό νμύ, πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + H2SO4(aq) →           β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                 γ) AgNO3 (aq) + KBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

113) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ρεκηθέο ελώζεηο: HNO3, CaSO4, NaI, KOH, CO2, HCl 

 Β) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ θσζθόξνπ ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο νπζίεο: PH3, H3PO3 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2 (g) + KI (aq) →            β) K2SO3(aq) + HBr(aq) →                             γ) HCl (aq) + NaOH(aq) → 
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Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

114) 2.1. Α) Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, Κ δίλεηαη όηη Ε=19 θαη Α=39. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ θαιίνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ ρισξίνπ, Cl (Z=17); 

α) ηνληηθόο                             β) νκνηνπνιηθόο 

Να επηιέμεηε ην ζσζηό  Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ 

δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. 

2.2. Α) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο: ΖNO3, MgCO3, ZnCl2, HBr, KI, Al(OH)3 

       B) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                  β) NH4NO3(aq) + KOH(aq) → 

115) 2.1. Σα άηνκα αΥ θαη 17Cl είλαη ηζόηνπα. 

α) Να βξεζνύλ πνην ζηνηρείν είλαη ην Υ θαη ε ηηκή ηνπ α 

β) Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ππνζηεξίδεη όηη ηα δύν παξαπάλσ ηζόηνπα κπνξεί λα έρνπλ ηνλ ίδην καδηθό αξηζκό. 

πκθσλείηε κε ηνλ ζπκκαζεηή ζαο; Αηηηνινγείζηε ηελ άπνςή ζαο. 

γ) Να ηνπνζεηεζνύλ ζε ζηηβάδεο ηα ειεθηξόληα ηνπ 17Cl. 

δ) ε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα βξίζθεηαη ην 17Cl. 

2.2. ε έλα πδαηηθό δηάιπκα NaCl πξνζζέηνπκε λεξό. Να αλαθέξεηε πσο κεηαβάιινληαη (απμάλνληαη, 

κεηώλνληαη, κέλνπλ ζηαζεξά) ηα παξαθάησ κεγέζε ηνπ δηαιύκαηνο θαη λα αηηηνινγεζνύλ πιήξσο όιεο νη 

απαληήζεηο. 

α) Ζ κάδα ηνπ δηαιύκαηνο.  β) Ζ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο     γ) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο. 

116) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 12Μg, 16S 

A) Να ηνπνζεηεζνύλ ηα ειεθηξόληα ησλ ζηνηρείσλ ζε ζηηβάδεο. 

B) Πνην από απηά ηα ζηνηρεία όηαλ αληηδξά έρεη ηελ ηάζε λα πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα θαη πνην έρεη ηελ ηάζε λα 

απνβάιιεη ειεθηξόληα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Γ) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Mg θαη ηνπ S; 

α) ηνληηθόο                             β) νκνηνπνιηθόο 

Να επηιέμεηε ην ζσζηό. 

 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + CuSO4(aq) →             β) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →                   γ) NaOH(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

B) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: H2SO4, Ca(OH)2, AgNO3, NaCl. 
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117) 2.1. Πσο κπνξείηε λα απμήζεηε ηε δηαιπηόηεηα ζηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

25°C, κε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

α) Γηάιπκα δάραξεο.                    β) Γηάιπκα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, CO2(g). 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) KOH(aq) + HI (aq) →             β) Al(s) + Fe(NO3)2(aq) →                    γ) BaCl2(aq) + H2SO4(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζην ηόλ ΝO2
-
. 

118) 2.1 Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 12Mg, 9F. 

α) Να γξάςεηε γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ε νκάδα θαη ε πεξίνδνο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

γ) Να ραξαθηεξίζεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο κέηαιια ή ακέηαιια. 

δ) Να αλαθέξεηε αλ ν κεηαμύ ηνπο δεζκόο είλαη ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HBr(aq) →                β) KOH (aq) + HCl(aq) →                         γ) Na2CO3(aq) + HBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

119) 2.1.Α) Πνηεο από ηηο επόκελεο ειεθηξνληαθέο δνκέο, ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε, είλαη ιαλζαζκέλεο; 

α) 6C : K(2), L(4)      β) 11Na : K(2), L(7), M(2)              γ) 3Li : K(1), L(2)        δ) 17Cl : K(2), L(8), M(6), N(1) 

Β) Γηα όζεο ειεθηξνληαθέο δνκέο είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α) Να γξαθνύλ νη ζσζηέο ειεθηξνληαθέο δνκέο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν αλήθνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) (NH4)2CO3(aq) + NaOH(aq) →     β) Ca(OH)2 (aq) + HCl(aq) →          γ) Mg(s) + ZnCl2(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

120) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 16S, 1Ζ . 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζείνπ θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξείηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ θξπζηάιινπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ H2S. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →           β) Zn(s) +CuCl2(aq) →                    γ) HCl(aq) + NH3(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηε ρεκηθή 

έλσζε H2CO3. 

121) 2.1 Α) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο ελώζεηο: α) ΖΝΟ3, β) ΝΖ3 . 
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      Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: Υισξηνύρν ακκώλην, πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, 

νμείδην ηνπ λαηξίνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Ζ2SO4(aq) + ΝaΟΖ(aq) →            β) I2(s) + H2S(aq) →                       γ) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

122) 2.1. Α) Σν ζηνηρείν X έρεη 17 ειεθηξόληα. Αλ ζηνλ ππξήλα ηνπ πεξηέρεη 3 λεηξόληα πεξηζζόηεξα από ηα 

πξσηόληα, λα ππνινγηζζνύλ ν αηνκηθόο θαη ν καδηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Υ. 

Β) α) Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αδώηνπ, 7N ζε ζηηβάδεο. 

     β) Να βξεζεί ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην άδσην. 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →                  β) Pb(NO3)2(aq) + H2SO4(aq) →               γ) HI(aq) + ΝaOH(aq) → 

Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: αλζξαθηθό νμύ, ληηξηθό αζβέζηην. 

123) 2.1. Α) Ο άλζξαθαο (C) έρεη αηνκηθό αξηζκό 6. Αλ γλσξίδεηε όηη ζε έλα ηζόηνπν ηνπ άλζξαθα ν αξηζκόο 

πξσηνλίσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ, λα βξείηε ηνλ καδηθό αξηζκό ηνπ ηζνηόπνπ απηνύ θαζώο θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ απηό πεξηέρεη. 

Β) Σν ζηνηρείν Υ έρεη 6 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα πνπ είλαη ε ζηηβάδα (Μ). 

α)Να ππνινγηζηεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Υ. 

β) Να εμεγήζεηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην ζηνηρείν Υ. 

2.2 Α) Να γξαθεί ν ρεκηθόο ηύπνο ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, ληηξηθό νμύ, αλζξαθηθό 

λάηξην 

      Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α)Κ2CO3(aq) + HBr(aq) →                             β)NaOH (aq) + HCl(aq) → 

124) 2.1. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηηο 

ελώζεηο: α) CO                            β) H2CO3 

B) Πνηεο από ηηο παξαθάησ είλαη θαζαξέο νπζίεο θαη πνηεο είλαη κείγκαηα; Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνριώξην, 

κπύξα, ζίδεξνο, γάια, θξαζί. 

2.2. Α) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: CaCO3, HNO3, K2O, NaCl. 

       Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →              β) Zn(NO3)2(aq) + NaOH(aq) →                γ) H2SO4(aq) + ΚOH(aq) → 

125) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ Α, Β θαη Γ. 
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α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη κέηαιια; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Γηα ηα άηνκα: 12Μg, 8O, 17Cl 

α) Να γίλεη θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην θαζέλα από απηά. 

125) 2.1. Α) Γηα ηα άηνκα: 19Κ θαη 17Cl. 

α) Να γίλεη θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ε νκάδα θαη ε πεξίνδνο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Β) Να νλνκαζζνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: NH3, HNO3, HI, Ca(OH)2. 

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + K2S(aq) →                β) Ba(OH)2(aq) + H2SO4 (aq) →                    γ) HCl(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

126) 2.1. A) Πνηα από ηα παξαθάησ ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο 19Κ, 8O,16S. 

       Β) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ: 19Κ θαη 8O ζα αλαπηπρζεί νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο δεζκόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →          β) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →                       γ) NaOH(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, Ca(NO3)2, Na2CO3, HCl 

127) 2.1.Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Υ θαη Φ. Σν Υ βξίζθεηαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ 

Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη ην Φ βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ δεύηεξε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ 

Πίλαθα. 

α) Να βξεζεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. 

β) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζε ζηηβάδεο. 

γ) Σα Υ θαη Φ ζα αλαπηύμνπλ κεηαμύ ηνπο ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό δεζκό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →                     β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                         γ) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, AgNO3, Ca(OH)2, HCl 

128) 2.1. Πσο κπνξείηε λα απμήζεηε ηε δηαιπηόηεηα ζηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

25°C, κε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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α) Γηάιπκα δάραξεο.                         β) Γηάιπκα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, CO2(g). 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) KOH(aq) + HI (aq) →                   β) Al(s) + Fe(NO3)2(aq) →                         γ) BaCl2(aq) + H2SO4(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζην ηόλ ΝO2
-
. 

129) 2.1. α) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία από ηηο ζηηβάδεο: K, L, M, 

N. 

       β) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία από ηηο ζηηβάδεο: K, L, M, N αλ 

απηή είλαη ε ηειεπηαία ζηηβάδα ελόο αηόκνπ; 

2.2 Α) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: ληηξηθό αζβέζηην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

      Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο 

α) Mg(s) + Fe(NO3)2(aq) →             β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →          γ) NaOH(aq) + Zn(NO3)2(aq) → 

130) 2.1. Α) Γηα ηα ζηνηρεία: 12Μg θαη 8Ο 

α) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληά ηνπο ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθνπλ. 

γ) Να ραξαθηεξηζηνύλ σο κέηαιια ή ακέηαιια. 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ: ζεηηθό νμύ, πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + H2SO4(aq) →                 β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                      γ) AgNO3 (aq) + KBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

131) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ρεκηθέο ελώζεηο: HNO3, CaSO4, NaI, KOH, CO2, HCl 

       Β) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ θσζθόξνπ ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο νπζίεο: PH3, H3PO3 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2 (g) + KI (aq) →           β) K2SO3(aq) + HBr(aq) →                 γ) HCl (aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

132) 2.1. Α) Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, Κ δίλεηαη όηη Ε=19 θαη Α=39. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ θαιίνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ ρισξίνπ, Cl (Z=17); 

α) ηνληηθόο                    β) νκνηνπνιηθόο 
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Να επηιέμεηε ην ζσζηό. Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ 

δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. 

2.2. Α) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο: ΖNO3,  MgCO3, ZnCl2, HBr, KI, Al(OH)3 

       B) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                         β) NH4NO3(aq) + KOH(aq) → 

133) 2.1. Σα άηνκα αΥ θαη 17Cl είλαη ηζόηνπα. 

α) Να βξεζνύλ πνην ζηνηρείν είλαη ην Υ θαη ε ηηκή ηνπ α 

β) Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ππνζηεξίδεη όηη ηα δύν παξαπάλσ ηζόηνπα κπνξεί λα έρνπλ ηνλ ίδην καδηθό αξηζκό. 

πκθσλείηε κε ηνλ ζπκκαζεηή ζαο; Αηηηνινγείζηε ηελ άπνςή ζαο. 

γ) Να ηνπνζεηεζνύλ ζε ζηηβάδεο ηα ειεθηξόληα ηνπ 17Cl. 

δ) ε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα βξίζθεηαη ην 17Cl. 

2.2. ε έλα πδαηηθό δηάιπκα NaCl πξνζζέηνπκε λεξό. Να αλαθέξεηε πσο κεηαβάιινληαη (απμάλνληαη, 

κεηώλνληαη, κέλνπλ ζηαζεξά) ηα παξαθάησ κεγέζε ηνπ δηαιύκαηνο θαη λα αηηηνινγεζνύλ πιήξσο όιεο νη 

απαληήζεηο ζαο. 

α) Ζ κάδα ηνπ δηαιύκαηνο.  β) Ζ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο     γ) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο. 

134) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 12Μg, 16S 

A) Να ηνπνζεηεζνύλ ηα ειεθηξόληα ησλ ζηνηρείσλ ζε ζηηβάδεο. 

B) Πνην από απηά ηα ζηνηρεία όηαλ αληηδξά έρεη ηελ ηάζε λα πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα θαη πνην έρεη ηελ ηάζε λα 

απνβάιιεη ειεθηξόληα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Γ) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Mg θαη ηνπ S; 

α) ηνληηθόο                    β) νκνηνπνιηθόο 

Να επηιέμεηε ην ζσζηό. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + CuSO4(aq) →            β) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →            γ) NaOH(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

B) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: H2SO4, Ca(OH)2, AgNO3, NaCl. 

135) 2.1. Πσο κπνξείηε λα απμήζεηε ηε δηαιπηόηεηα ζηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

25°C, κε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

α) Γηάιπκα δάραξεο.                    β) Γηάιπκα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, CO2(g). 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) KOH(aq) + HI (aq) →        β) Al(s) + Fe(NO3)2(aq) →               γ) BaCl2(aq) + H2SO4(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζην ηόλ ΝO2
-
. 

136) 2.1 Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 12Mg, 9F. 

α) Να γξάςεηε γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 
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β) Να βξεζεί ε νκάδα θαη ε πεξίνδνο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

γ) Να ραξαθηεξίζεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο κέηαιια ή ακέηαιια. 

δ) Να αλαθέξεηε αλ ν κεηαμύ ηνπο δεζκόο είλαη ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HBr(aq) →                  β) KOH (aq) + HCl(aq) →                            γ) Na2CO3(aq) + HBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

137) 2.1. Α) Πνηεο από ηηο επόκελεο ειεθηξνληαθέο δνκέο, ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε, είλαη ιαλζαζκέλεο; 

α) 6C : K(2), L(4)       β) 11Na : K(2), L(7), M(2)            γ) 3Li : K(1), L(2)            δ) 17Cl : K(2), L(8), M(6), N(1) 

Β) Γηα όζεο ειεθηξνληαθέο δνκέο είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α) Να γξαθνύλ νη ζσζηέο ειεθηξνληαθέο δνκέο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν αλήθνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) (NH4)2CO3(aq) + NaOH(aq) →            β) Ca(OH)2 (aq) + HCl(aq) →                   γ) Mg(s) + ZnCl2(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

138) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 16S, 1Ζ . 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζείνπ θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξείηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

γ) Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ θξπζηάιινπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ H2S. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →                     β) Zn(s) +CuCl2(aq) →                   γ) HCl(aq) + NH3(aq) → 

    Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηε ρεκηθή 

έλσζε H2CO3. 

139) 2.1 Α) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο ελώζεηο: α) ΖΝΟ3, β) ΝΖ3 . 

      Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: Υισξηνύρν ακκώλην, πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, 

νμείδην ηνπ λαηξίνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Ζ2SO4(aq) + ΝaΟΖ(aq) →                           β) I2(s) + H2S(aq) →                     γ) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

140) 2.1. Α) Σν ζηνηρείν X έρεη 17 ειεθηξόληα. Αλ ζηνλ ππξήλα ηνπ πεξηέρεη 3 λεηξόληα πεξηζζόηεξα από ηα 

πξσηόληα, λα ππνινγηζζνύλ ν αηνκηθόο θαη ν καδηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Υ. 

Β) α) Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αδώηνπ, 7N ζε ζηηβάδεο. 

     β) Να βξεζεί ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην άδσην. 
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2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →                β) Pb(NO3)2(aq) + H2SO4(aq) →                   γ) HI(aq) + ΝaOH(aq) → 

       Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: αλζξαθηθό νμύ, ληηξηθό αζβέζηην. 

141) 2.1. Α) Ο άλζξαθαο (C) έρεη αηνκηθό αξηζκό 6. Αλ γλσξίδεηε όηη ζε έλα ηζόηνπν ηνπ άλζξαθα ν αξηζκόο ησλ 

πξσηνλίσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ, λα βξείηε ηνλ καδηθό αξηζκό ηνπ ηζνηόπνπ απηνύ θαζώο θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ απηό πεξηέρεη. 

Β) Σν ζηνηρείν Υ έρεη 6 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα πνπ είλαη ε ζηηβάδα (Μ). 

     α)Να ππνινγηζηεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Υ. 

     β) Να εμεγήζεηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην ζηνηρείν Υ. 

2.2 Α) Να γξαθεί ν ρεκηθόο ηύπνο ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, ληηξηθό νμύ, αλζξαθηθό 

λάηξην 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α)Κ2CO3(aq) + HBr(aq) →                                     β)NaOH (aq) + HCl(aq) → 

142) 2.1. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζην ηόλ 

SO3
2-

 

Β) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: αλζξαθηθό αζβέζηην, πδξνριώξην, πδξνμείδην ηνπ 

καγλεζίνπ, νμείδην ηνπ λαηξίνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →                  β) BaCO3(s) + H2SO4(aq) →                       γ) NaOH(aq) + HNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

143) 2.1. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηηο 

ελώζεηο: α) CO                             β) H2CO3 

B) Πνηεο από ηηο παξαθάησ είλαη θαζαξέο νπζίεο θαη πνηεο είλαη κείγκαηα; Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνριώξην, 

κπύξα , ζίδεξνο, γάια, θξαζί. 

2.2. Α) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: CaCO3, HNO3, K2O, NaCl. 

       Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HCl(aq) →                       β) Zn(NO3)2(aq) + NaOH(aq) →                       γ) H2SO4(aq) + ΚOH(aq) → 

144) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ Α, Β θαη Γ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 
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β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη κέηαιια; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Γηα ηα άηνκα: 12Μg, 8O, 17Cl 

α) Να γίλεη θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθεη ην θαζέλα από απηά. 

145) 2.1. Α) Γηα ηα άηνκα: 19Κ θαη 17Cl. 

α) Να γίλεη θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ε νκάδα θαη ε πεξίνδνο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Β) Να νλνκαζζνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: NH3, HNO3, HI, Ca(OH)2. 

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + K2S(aq) →                    β) Ba(OH)2(aq) + H2SO4 (aq) →                      γ) HCl(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

146) 2.1. A) Πνηα από ηα παξαθάησ ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο 19Κ, 8O, 16S. 

       Β) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ: 19Κ θαη 8O ζα αλαπηπρζεί νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο δεζκόο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →                      β) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →                 γ) NaOH(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, Ca(NO3)2, Na2CO3, HCl 

147) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Υ θαη Φ. Σν Υ βξίζθεηαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ 

Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη ην Φ βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ δεύηεξε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ 

Πίλαθα. 

α) Να βξεζεί ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. 

β) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζε ζηηβάδεο. 

γ) Σα Υ θαη Φ ζα αλαπηύμνπλ κεηαμύ ηνπο ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό δεζκό; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + KBr(aq) →                  β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                         γ) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) → 

Β) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: KBr, AgNO3, Ca(OH)2, HCl 

148) 2.1. Α) Να βξεζεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηηο παξαθάησ ελώζεηο: H2SO4, H2S 

       Β) Δμεγείζηε ηη ζα ζπκβεί, ζε ζρέζε κε ηε δηαιπηόηεηα,(ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ζηαζεξή) αλ ζε 

έλα θνξεζκέλν πδαηηθό δηάιπκα κε κόλε δηαιπκέλε νπζία αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζεξκνθξαζίαο 25°C, 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο εμήο κεηαβνιέο: 

α) Διαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία.                    β) Μεηώζνπκε ηελ πίεζε. 

2.2. Α) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: Υισξηνύρν αζβέζηην, ληηξηθό νμύ, αλζξαθηθό 

καγλήζην, πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ. 
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       Β) Να νλνκαζζνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: NaOH, FeCl3, Na2S, HCl, CO2. 

149) 2.1. α) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία από ηηο ζηηβάδεο: K, L, M, 

N. 

       β) Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία από ηηο ζηηβάδεο: K, L, M, N αλ 

απηή είλαη ε ηειεπηαία ζηηβάδα ελόο αηόκνπ; 

2.2 Α) Να γξαθνύλ νη ρεκηθνί ηύπνη ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: ληηξηθό αζβέζηην, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

      Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο 

α) Mg(s) + Fe(NO3)2(aq) →                    β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →             γ) NaOH(aq) + Zn(NO3)2(aq) → 

150) 2.1. Α) Γηα ηα ζηνηρεία: 12Μg θαη 8Ο 

α) Να θαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληά ηνπο ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα αλήθνπλ. 

γ) Να ραξαθηεξηζηνύλ σο κέηαιια ή ακέηαιια. 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ: ζεηηθό νμύ, πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + H2SO4(aq) →                   β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                  γ) AgNO3 (aq) + KBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

151) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ρεκηθέο ελώζεηο: HNO3, CaSO4, NaI, KOH, CO2, HCl 

       Β) Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ θσζθόξνπ ζηηο παξαθάησ ρεκηθέο νπζίεο: PH3, H3PO3 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2 (g) + KI (aq) →              β) K2SO3(aq) + HBr(aq) →                       γ) HCl (aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

152) 2.1. Α) Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, Κ δίλεηαη όηη Ε=19 θαη Α=39. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ θαιίνπ: 

 

Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ ρισξίνπ, Cl (Z=17); 

α) ηνληηθόο                         β) νκνηνπνιηθόο 

Να επηιέμεηε ην ζσζηό. Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ 

δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. 

2.2. Α) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο: ΖNO3, MgCO3, ZnCl2, HBr, KI, Al(OH)3 

       B) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 
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α) ΝaOH (aq) + H2SO4(aq) →                          β) NH4NO3(aq) + KOH(aq) → 

153) 2.1. Σα άηνκα αΥ θαη 17Cl είλαη ηζόηνπα. 

α) Να βξεζνύλ πνην ζηνηρείν είλαη ην Υ θαη ε ηηκή ηνπ α 

β) Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ππνζηεξίδεη όηη ηα δύν παξαπάλσ ηζόηνπα κπνξεί λα έρνπλ ηνλ ίδην καδηθό αξηζκό. 

πκθσλείηε κε ηνλ ζπκκαζεηή ζαο; Αηηηνινγείζηε ηελ άπνςή ζαο. 

γ) Να ηνπνζεηεζνύλ ζε ζηηβάδεο ηα ειεθηξόληα ηνπ 17Cl. 

δ) ε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα βξίζθεηαη ην 17Cl. 

2.2. ε έλα πδαηηθό δηάιπκα NaCl πξνζζέηνπκε λεξό. Να αλαθέξεηε πσο κεηαβάιινληαη (απμάλνληαη, 

κεηώλνληαη, κέλνπλ ζηαζεξά) ηα παξαθάησ κεγέζε ηνπ δηαιύκαηνο θαη λα αηηηνινγεζνύλ πιήξσο όιεο νη 

απαληήζεηο ζαο. 

α) Ζ κάδα ηνπ δηαιύκαηνο.  β) Ζ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο     γ) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο. 

154) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 12Μg, 16S 

A) Να ηνπνζεηεζνύλ ηα ειεθηξόληα ησλ ζηνηρείσλ ζε ζηηβάδεο. 

B) Πνην από απηά ηα ζηνηρεία όηαλ αληηδξά έρεη ηελ ηάζε λα πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα θαη πνην έρεη ηελ ηάζε λα 

απνβάιιεη ειεθηξόληα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Γ) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ Mg θαη ηνπ S; α) ηνληηθόο                         β) νκνηνπνιηθόο 

Να επηιέμεηε ην ζσζηό. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + CuSO4(aq) →            β) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →                     γ) NaOH(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

B) Να νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο: H2SO4, Ca(OH)2, AgNO3, NaCl. 

155) 2.1 Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 12Mg, 9F. 

α) Να γξάςεηε γηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο. 

β) Να βξεζεί ε νκάδα θαη ε πεξίνδνο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

γ) Να ραξαθηεξίζεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο κέηαιια ή ακέηαιια. 

δ) Να αλαθέξεηε αλ ν κεηαμύ ηνπο δεζκόο είλαη ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ, πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HBr(aq) →                   β) KOH (aq) + HCl(aq) →                    γ) Na2CO3(aq) + HBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηα πνην ιόγν γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

156) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Να εμεγήζεηε αλ αλάκεζα ζηα ηξία απηά ζηνηρεία ππάξρεη θάπνην αιθάιην. 
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2.2. Α) Γηα δπν αέξηα Α θαη Β πνπ βξίζθνληαη ζε ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θαη έρνπλ όγθνπο VA 

θαη VB θαη αξηζκό mol nA θαη nB αληίζηνηρα, ηζρύεη: 

α) VA/VB = nA/nB                   β) VA/VB = nΒ/nΑ                      γ) VAVB= nΒnΑ 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ Na είλαη 23. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κάδα ελόο αηόκνπ Na είλαη: 

α) 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε κάδα ελόο αηόκνπ 12

6C  

β) 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηo 1/12 ηεο κάδαο ελόο αηόκνπ 12

6C  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

157) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ S ζηηο ρεκηθέο ελώζεηο: 

H2SO4 θαη H2S. 

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 11Α θαη 17Β. 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα ζηνηρεία Α θαη Β. 

β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Α θαη Β θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό 

ηύπν ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

158) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HBr(aq) →              β) NaOH(aq) + H3PO4(aq) →                 γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γηα ην ζηνηρείν  γλσξίδνπκε όηη έρεη αηνκηθό αξηζκό 17. 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ  ζε ζηηβάδεο.  

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ  ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) θαη ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ζηνηρείνπ   

159) 2.1. Α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ην ρεκηθό ηύπν ή ην όλνκα 

ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: 

 

Β) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία : 12 Υ, 17 Φ, 8 Ε. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ησλ ζηνηρείσλ Υ, Φ, Ε.  

β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο (  ) ή ιαλζαζκέλεο ( Λ ) . 
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    η) Σν ζηνηρείν Υ είλαη κέηαιιν. 

    ηη) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ ζρεκαηίδεηαη νκνηνπνιηθόο δεζκόο. 

    ηηη) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Ε ζρεκαηίδεηαη ηνληηθόο δεζκόο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + AgNO3(aq) →              β) K2CO3(aq) + HCl(aq) →                    γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

160) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα δπν ζηνηρείσλ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Δίλαη θάπνην από ηα ζηνηρεία απηά επγελέο αέξην; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2. A) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε: 

CaCO3(s) + HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + CO2(g) +H2O (l) 

α) αο δεηνύκε λα κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηα πξντόληα θαη 

ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο . 

Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: CaCO3, ΖΝΟ3, 

Ca(NO3)2, CO2 . 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο θαη λα 

αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη . 

α) Al(s) + HBr(aq) →                            β) KOH(aq) + ZnCl2(aq) → 

161) 2.1. Α) Να ππνινγηζηνύλ νη αξηζκνί νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηηο παξαθάησ νπζίεο: α. Ζ2SO4  β. SO2  

Β) Γίλεηαη : ριώξην, 35

17Cl  

α) Πόζα πξσηόληα, λεηξόληα θαη ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην άηνκν ηνπ ρισξίνπ;  

β) Πώο θαηαλέκνληαη ηα ειεθηξόληα ηνπ αηόκνπ ηνπ ρισξίνπ ζε ζηηβάδεο; 

γ) ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα βξίζθεηαη ην ριώξην;  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) CaS(s) + HCl(aq) →                β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                            γ) Br2(l) + KI(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

162) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα δπν ζηνηρείσλ. 
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α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Δίλαη θάπνην από ηα ζηνηρεία απηά επγελέο αέξην; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2. A) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε: 

CaCO3(s) + HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + CO2(g) +H2O (l) 

α) Να κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο 

θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο . 

Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: CaCO3 , ΖΝΟ3 , 

Ca(NO3)2 , CO2 . 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη λα αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη . 

α) Al(s) + HBr(aq) →                    β) NaOH(aq) + ZnCl2(aq) → 

163) 2.1.  ην εξγαζηήξην ππάξρνπλ δηαιύκαηα ησλ ελώζεσλ:  FeSO4 , H3PO4, ΚCl, NaOH, HCl, CO2  

α) Πώο νλνκάδνληαη νη ελώζεηο απηέο;  

β) Αλ ππάξρνπλ δνρεία θαηαζθεπαζκέλα από Cu θαη Al ,εμεγήζηε ζε πνην δνρείν είλαη δπλαηόλ λα απνζεθεπηεί 

δηάιπκα FeSO4 .  

2.2. Α) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 19Κ θαη 17Cl.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ θαιίνπ  θαη ηνπ ρισξίνπ.  

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) κεηαμύ απηώλ ησλ αηόκσλ.  

γ) Να αλαθέξεηε αλ ε έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ K θαη Cl:  

     i) έρεη πςειό ή ρακειό ζεκείν ηήμεο    ii) ηα πδαηηθά δηαιύκαηά ηεο άγνπλ ή όρη ην ειεθηξηθό ξεύκα  

Β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Cl ζην ηόλ: ClO3
-
  

164) 2.1. Α) Σν Υ αλήθεη ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.          β)Με ηη δεζκό ζα ελσζεί ην Υ κε ην 17 Cl;  

Β) Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο λα γξάςεηε αλ ν δεζκόο είλαη νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο. 

α) Ο δεζκόο απηόο ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ελόο κεηάιινπ θαη ελόο ακεηάιινπ. 

β) Ο δεζκόο απηόο δεκηνπξγείηαη κε ηε ακνηβαία ζπλεηζθνξά κνλήξσλ ειεθηξνλίσλ. 

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) AgNO3(aq) + HBr (aq) →                β) Zn (s) + HCl(aq) →                      γ) ΚΟΖ(aq) + ΖΝΟ3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

165) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) ΝaOH(aq) + Ζ2SO4(aq) →                β) Cl2(g) + HBr(aq) →                           γ) KBr(aq) + AgNO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2. Α) ηνλ παξαθάησ πίλαθα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα δπν ζηνηρείσλ Υ θαη Φ, πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ειεθηξνληαθή δνκή ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα. 
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α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

β) Να ραξαθηεξίζεηε ηα ζηνηρεία Υ θαη Φ σο κέηαιια ή ακέηαιια.  

Β) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα νλόκαηα ησλ παξαθάησ ελώζεσλ : 

 

166) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HBr(aq) →           β) NaOH(aq) + H3PO4(aq) →                      γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γηα ην ζηνηρείν  γλσξίδνπκε όηη έρεη αηνκηθό αξηζκό 17. 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ  ζε ζηηβάδεο  

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ  ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) θαη ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ζηνηρείνπ  θαη αηόκσλ 3Υ. 

167) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο .  

α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) →              β) Al(s) + HBr(aq) →                   γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο  

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο.  

168) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) AgNO3(aq) + NaI(aq) →                β) Ca(OH)2(aq) + HNO3(aq) →                     γ) Εn(s) + HCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο  
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Σύμβολο 

ζηοιτείοσ 

Ηλεκηρονιακή 

καηανομή 

Ομάδα 

Π.Π. 

Περίοδος 

Π.Π. 

X  K (2) L(4)    

Φ  K (2) L(8) M(7)    

Ε  K (2) L(7)    

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο  (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο;  

γ) Πνην είλαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο) πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Φ ;  

169) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →                            β) NaOH(aq) + HBr(aq) →               γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο  

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη ηζόηνπα.  

170) 2.1. Α) Nα νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο : α) ΚNΟ3       β) Mg(OH)2       γ) HBr      δ) Κ2S  

B) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη 

όιεο:                             α) HI(aq) + Ca(OH)2(aq) →             β) Cl2(g) + H2S(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλεηαη ε αληίδξαζε β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία : 11Υ, 17Φ, 8Ε. 

α)Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο  

β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ( Σ ) ή λανθαζμένερ ( Λ ). 

     η) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ ζρεκαηίδεηαη νκνηνπνιηθόο δεζκόο. 

     ii) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Ε ζρεκαηίδεηαη ηνληηθόο δεζκόο. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.  

171) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο: α) HCl     β) Mg(OH)2    γ) CO2     δ) Ca3(PO4)2  

Β) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ S ζην κόξην ηνπ Ζ2SO4. 

     β)Σν 16S κε ην 11Νa ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθό ή ηνληηθό δεζκό; 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:   
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α) KCl(aq) + AgNO3(aq) →            β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                      γ) Cl2(g) + CaBr2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

172) 2.1. Α) Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Mr) ηεο ρεκηθήο έλσζεο N2Ox είλαη 108.  

Αλ γλσξίδνπκε ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Ar(Ν)=14 θαη Ar(Ο)=16, λα πξνζδηνξηζηεί ην x ζην κνξηαθό ηύπν ηεο 

έλσζεο.  

Β) Υξεηάδεηαη λα απνζεθεύζνπκε δηάιπκα HCl θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα δνρεία θαηαζθεπαζκέλα από Cu, Fe θαη 

Al. Δμεγήζηε ζε ηη είδνπο δνρείν κπνξεί λα γίλεη ε απνζήθεπζε.  

Γ) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο : Ζ2SO4 , BaCl2  

2.2.  Γίλεηαη ην άηνκν: 39

19 X  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ άηνκνπ απηνύ.  

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηνηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ Υ.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Πεξηνδηθό πίλαθα (νκάδα θαη πεξίνδν).  

δ) Με ηη είδνπο δεζκό ζα ελσζεί ην ζηνηρείν Υ κε ην ζηνηρείν 9Φ.  

173) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ). 

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg απνβάιιεη 2 ειεθηξόληα. 

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +5  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Al(OH)3(s) + H2S(aq) →               β) Cl2(g) + Na2S(aq) →                  γ) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

174) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Zn(s) + FeCl2(aq) →          β) HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                  γ) HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. A) α)Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Cr ζηελ έλσζε: Cr2O7
2-

 

            β)Δμεγήζηε γηαηί ην 9F κπνξεί λα πξνζιάβεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 17Cl. 

B) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ θαη λα αλαθέξεηε πώο ζρεκαηίδεηαη ν δεζκόο κεηαμύ αηόκσλ 17Cl θαη 

11Υ.  

175) 2.1. A) Nα σαπακηηπίζεηε ωρ ζωζηή ( Σ ) ή λανθαζμένη ( Λ ) ηην παπακάηω ππόηαζη: 

Σα άηνκα 23

11X  θαη 24

12  έρνπλ ίδην αξηζκό λεηξνλίσλ.  
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  

Β) H δηαιπηόηεηα ηνπ CO2 (g) ζην λεξό είλαη κεγαιύηεξε: 

α) ζηνπο 25°C ή ζηνπο 37°C,           β) ζε εμσηεξηθή πίεζε CO2 1 atm ή ζε εμσηεξηθή πίεζε CO2 5 atm; 

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο.  

γ) Να γξάςεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο ) θαη πώο ζρεκαηίδεηαη ν δεζκόο πνπ αλαπηύζζεηαη 

κεηαμύ : 19Κ θαη Ε.  

176) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Zn(s) + HI(aq) →                   β) H2SO4(aq) + NaOH(aq) →                    γ) BaCO3(s) + HCl(aq) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. A) Δμεγήζηε γηαηί ην 11Na απνβάιιεη ειεθηξόληα δπζθνιόηεξα από ην 19K.  

       Β) Να πεξηγξάςεηε ην δεζκό κεηαμύ ησλ 3X θαη 9Φ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο κεηαμύ ηνπο έλσζεο.  

177) α) H ακκσλία (ΝΖ3) παξαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: N2 + 3H2 → 2NH3.  

Πόζα g ΝΖ3 παξάγνληαη αλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 24 mol Ζ2 κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα αδώηνπ.  

β) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αέξηαο ΝΖ3 , κεηξεκέλν ζε STP, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΝΖ3 (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 500mL θαη ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ.  

γ) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,1 Μ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (N)=14. 

178) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα δπν ζηνηρείσλ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Δίλαη θάπνην από ηα ζηνηρεία απηά επγελέο αέξην; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.2. A) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε: 

CaCO3(s) + HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + CO2(g) +H2O (l) 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

54 

 

α) αο δεηνύκε λα κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηα πξντόληα θαη 

ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο . 

Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: CaCO3, ΖΝΟ3 , 

Ca(NO3)2 , CO2 . 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο θαη λα αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη . 

α) Al(s) + HBr(aq) →                            β) NaOH(aq) + ZnCl2(aq) → 

179) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) CaI2(aq) + AgNO3(aq) →          β) Cl2(g) + H2S(aq) →                     γ) Βa(ΟΖ)2(aq) + ΖBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 16S θαη 12Mg. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ 16S θαη 12Mg . 

β) Δμεγήζηε γηαηί ην 12Mg εκθαλίδεηαη ζηηο ελώζεηο ηνπ σο ηόλ κε θνξηίν 2+ 

γ) Σν 16S εκθαλίδεη παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο κε ην ζηνηρείν 15Υ ή κε ην 8Φ; 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

180) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HBr(aq) →             β) NaOH(aq) + H3PO4(aq) →                     γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γηα ην ζηνηρείν  γλσξίδνπκε όηη έρεη αηνκηθό αξηζκό 17. 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ  ζε ζηηβάδεο.  

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ  ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) θαη ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ζηνηρείνπ  θαη αηόκσλ 3Υ. 

181) 2.1.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(s) + HBr(aq) →                 β) NaOH(aq) + H3PO4(aq)                  γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γηα ην ζηνηρείν  γλσξίδνπκε όηη έρεη αηνκηθό αξηζκό 17. 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ  ζε ζηηβάδεο.  

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ  ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) θαη ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ζηνηρείνπ  θαη αηόκσλ 3Υ. 

182) 2.1.Γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ, δίλεηαη όηη: 35

17Cl . 

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ ρισξίνπ (Cl
-
).  
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β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ ρισξίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ 19K θαη ηνπ Cl θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο ηνληηθή ή νκνηνπνιηθή. 

2.2 Α. Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ θσζθόξνπ (P) ζηε 

ρεκηθή έλσζε Ζ3PO4. 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Cl2(g)+ CaBr2(aq) →                  β) Al(OH)3(s) + HNO3(aq) →                   γ) K2CO3(aq) + HBr(aq) → 

183) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:       α) 7Ν θαη 15Ρ,                       β) 7Ν θαη 10Νe. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο:            α) Cl2(g) + NaBr(aq) →                             β) Cu(OH)2(s) + HNO3(aq) →  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) : 

α) Σ ν ηόλ ηνπ ζείνπ, 16S
2-

, έρεη 18 ειεθηξόληα.  

β) Αλ έλα άηνκν Υ έρεη 4 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα ε νπνία είλαη ε L, ηόηε ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο 

είλαη 4.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

184) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, δίλεηαη όηη: 39

19 K . 

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ θαιίνπ (Κ
+
).  

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ θαιίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:            α) Zn(s) + CuSO4(aq) →                          β) CaCO3(s) + HBr(aq) →  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) : 

α) Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΚ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Κ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔL < ΔK. 

β) To ζηνηρείν θζόξην, F (Ε=9), βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VΗΗA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

185) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 
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Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ S ζηηο ρεκηθέο ελώζεηο: 

H2SO4 θαη H2S. 

2.2 . Α) Έλα ιίηξν αεξίνπ H2 πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα από έλα ιίηξν αέξηνπ ΖCl ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. σζηό ή ιάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) 4 mol κνξίσλ CH4 πεξηέρνπλ: 

α) 4 κόξηα                  β) 4ΝΑ άηνκα              γ) 4ΝΑ κόξηα. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

186) 2.1.  Α) Σν Υ αλήθεη ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.  

β) Με ηη δεζκό ζα ελσζεί ην Υ κε ην 17Cl;  

Β) Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο λα γξάςεηε αλ ν δεζκόο είλαη νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο.  

α) Ο δεζκόο απηόο ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ελόο κεηάιινπ θαη ελόο ακεηάιινπ.  

β) Ο δεζκόο απηόο δεκηνπξγείηαη κε ηε ακνηβαία ζπλεηζθνξά κνλήξσλ ειεθηξνλίσλ.  

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) AgNO3(aq) + HBr (aq) →                β) Zn (s) + HCl(aq) →                     γ) ΚΟΖ(aq) + ΖΝΟ3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

187) 2.1. Α) Σν Υ αλήθεη ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.             β) Με ηη δεζκό ζα ελσζεί ην Υ κε ην 17 Cl;  

Β) Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο λα γξάςεηε αλ ν δεζκόο είλαη νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο.  

α) Ο δεζκόο απηόο ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ελόο κεηάιινπ θαη ελόο ακεηάιινπ.  

β) Ο δεζκόο απηόο δεκηνπξγείηαη κε ηε ακνηβαία ζπλεηζθνξά κνλήξσλ ειεθηξνλίσλ.  

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) AgNO3(aq) + HBr (aq) →             β) Zn (s) + HCl(aq) →                       γ) ΚΟΖ(aq) + ΖΝΟ3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

188) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Ba(OH)2(aq) + ΖNO3(aq) →           β) Mg(s) + HCl(aq) →                   γ) ΑgNO3(aq) + KI(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2 Α) Σν ζηνηρείν Υ αλήθεη ζηε 1ε (ΗΗΑ) νκάδα θαη ηε 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.  

β) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζρεκαηίδεηαη δεζκόο κεηαμύ ηνπ Υ θαη ηνπ 9 F θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη.  
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B) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ησλ 

παξαθάησ ελώζεσλ : 

 

189) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Ba(OH)2(aq) + ΖNO3(aq) →             β) Mg(s) + HCl(aq) →                       γ) ΑgNO3(aq) + KI(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2 Α) Σν ζηνηρείν Υ αλήθεη ζηε 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ηε 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.  

β) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζρεκαηίδεηαη δεζκόο κεηαμύ ηνπ Υ θαη ηνπ 9 F θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη.  

B) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ησλ 

παξαθάησ ελώζεσλ : 

 

190) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηελ ίδηα αηνκηθή αθηίλα. 

β) Σν 11Na απνβάιεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 19Κ. 

γ) To λάηξην (11Na), δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθέο ελώζεηο. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) →          β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →               γ) H2SO4(aq) + Βa(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

191) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:    α) AgNO3(aq) + NaI(aq) →          β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) →            γ) Εn(s) + HCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο  

Σύμβολο 

ζηοιτείοσ 

Ηλεκηρονιακή 

καηανομή 

Ομάδα 

Π.Π. 

Περίοδος 

Π.Π. 

X  K (2) L(4)    

Φ  K (2) L(8) M(7)    

Ε  K (2) L(7)    
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α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο;  

γ) Πνην είλαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο) πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Φ ;  

192) 2.1. Nα ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο γηα όζεο από ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ: 

α) AgNO3(aq) + NaI(aq) →              β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) →                      γ) Εn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. 

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο;  

γ) Πνην είλαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο) πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Φ ;  

193) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →            β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                 γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη ηζόηνπα. 

194) 2.1. Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ γίλεηαη; 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →                         β) HCl(aq) + CaS(aq) → 

γ) HCl(aq) + NH4NO3(aq) →                       δ) HCl(aq) + Mg(s) → 

Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο), αλαθέξνληαο θαη 

γηα πνην ιόγν γίλνληαη.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 
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β) Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

γ) Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 11Νa
+
 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.  

195) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →               β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                      γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. 

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη ηζόηνπα. 

196) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Έλα πνηήξη (Α) πεξηέρεη 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αιαηηνύ 10% w/w. 

Μεηαθέξνπκε 50mL από ην δηάιπκα απηό ζε άιιν πνηήξη (Β). Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο αιαηηνύ ζην 

πνηήξη (Β) είλαη 5 % w/w. 

β) Σα ζηνηρεία ηεο 3εο (ΗΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο. 

γ) ηνηρείν κε Ar =31 θαη Mr =124, έρεη ζην κόξηό ηνπ 4 άηνκα 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq) →            β) FeCl2(aq) + K2S(aq) →                        γ) Cl2(l) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

197) 2.1. Α) Nα νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο : 

α) ΚNΟ3            β) Mg(OH)2            γ) HBr             δ) Κ2S 

 

B) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη 

όιεο:              α) HI(aq) + Ca(OH)2(aq) →                           β) Cl2(g) + H2S(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλεηαη ε αληίδξαζε β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία : 11Υ, 17Φ, 8Ε. 

α)Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο  

β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο (  ) ή ιαλζαζκέλεο ( Λ ) . 

i. Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ ζρεκαηίδεηαη νκνηνπνιηθόο δεζκόο. 

ii. Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Ε ζρεκαηίδεηαη ηνληηθόο δεζκόο. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.  
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198) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol Ζ2Ο πεξηέρεη 12,04 ∙ 10
23

 άηνκα πδξνγόλνπ. 

β) Έλα κόξην H2 ( Ar (H)=1) έρεη κάδα 2g. 

γ) Σν άηνκν 35

17Cl  πεξηέρεη 17 λεηξόληα 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HBr(aq) + AgNO3(aq) →                     β) HBr(aq) + CaS(aq) →                  γ) H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε γηαηί γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β 

199) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ δίλεηαη όηη: 17Cl. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να αλαθέξεηε κε ηη είδνπο δεζκό (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) ελώλνληαη ηα άηνκα ηνπ ρισξίνπ ζην κόξην ηνπ Cl2. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν απηήο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(s) + HΗ(aq) →                 β) AgNO3(aq) + ΚCl(aq) →                      γ) ΝΖ3(aq) + HBr(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

200) 2.1. Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ γίλεηαη; 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →                    β) HCl(aq) + CaS(aq) → 

γ) HCl(aq) + NH4NO3(aq) →                 δ) HCl(aq) + Mg(s) → 

Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο), αλαθέξνληαο θαη 

γηα πνην ιόγν γίλνληαη.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

β) Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

γ) Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 11Νa
+
 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

201) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) Ζ δηαθνξά ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ από ην καδηθό αξηζκό ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό λεηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ. 

β) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
 . 

γ) Σν ζηνηρείν Υ πνπ βξίζθεηαη ζηε 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ 2ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 17.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 
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α) HBr(aq) + AgNO3(aq) →                    β) HBr(aq) + CaS(aq) →                  γ) HBr(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

202) 2.1.  Α) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο:  

α) HCl        β) Mg(OH)2        γ) CO2          δ) Ca3(PO4)2 

Β)  α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ S ζην κόξην ηνπ Ζ2SO4.  

β)Σν 16S κε ην 11Νa ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθό ή ηνληηθό δεζκό;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) KCl(aq) + AgNO3(aq) →             β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                   γ) Cl2(g) + CaBr2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

203) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, δίλεηαη όηη: 39

19 K  

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ θαιίνπ (Κ
+
). 

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ θαιίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:               α) Zn(s) + CuSO4(aq) →            β) CaCO3(s) + HBr(aq) → 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) : 

α) Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΚ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Κ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔL < ΔK. 

β) To ζηνηρείν θζόξην, F (Ε=9), βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VΗΗA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

204) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ηζόηνπα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ. 

β) Σν 20Ca
2+

 έρεη 18 ειεθηξόληα. 

γ) 1mol C2H6 πεξηέρεη 6 άηνκα πδξνγόλνπ 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2SO4(aq) →             β) Zn(s) + AuCl3(aq) →                   γ) K2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

205) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο: α) HCl           β) Mg(OH)2          γ) CO2          δ) Ca3(PO4)2  

Β) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ S ζην κόξην ηνπ Ζ2SO4.  

     β)Σν 16S κε ην 11Νa ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθό ή ηνληηθό δεζκό;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  
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2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) KCl(aq) + AgNO3(aq) →                  β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                            γ) Cl2(g) + CaBr2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

206) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ δίλεηαη όηη: 23

11Na  

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ λαηξίνπ (Na
+
). 

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ λαηξίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ Νa θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:              α) Al(s) + HCl(aq) →                         β) NaOH(aq) + HBr(aq) →  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) : 

α) Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔL θαη ΔN ησλ ζηηβάδσλ L θαη N αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔL < ΔN. 

β) To ζηνηρείν θζόξην, Cl (Ε=17), βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VΗΗA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

207) 2.1. Α) To άηνκν ελόο ζηνηρείνπ Υ έρεη κάδα 2 θνξέο κεγαιύηεξε από ην άηνκν 12

6C . Σν Ar ηνπ Υ είλαη:  

α) 12 ,         β) 18 ,       γ) 24 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να βξείηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ 2νπ κέινπο ηεο νκάδαο ησλ αινγόλσλ θαη λα γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή 

δνκή ηνπ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Al(ΟΖ)3(s) + ΖCl(aq) →               β) Zn(s) + AgNO3(aq) →                    γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

208) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol γιπθόδεο (C6H12O6) πεξηέρεη 12 ΝΑ άηνκα πδξνγόλνπ. 

β) Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ Ν, αλήθνπλ ζηελ 4ε πεξίνδν. 

γ) Σν ζηνηρείν Φ πνπ βξίζθεηαη ζηε 2ε (ΗΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 20. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Al(OH)3(s) + HCl(aq) →                 β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                 γ) Cl2(g) + NaBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

209) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ, δίλεηαη όηη: 35

17Cl . 

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ ρισξίνπ (Cl
-
). 
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β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ ρισξίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ 19K θαη ηνπ Cl θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο ηνληηθή ή νκνηνπνιηθή. 

2.2 Α. Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ θσζθόξνπ (P) ζηε 

ρεκηθή έλσζε Ζ3PO4. 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Cl2(g) + CaBr2(aq) →               β) Al(OH)3(s) + HNO3(aq) →             γ) K2CO3(aq) + HBr(aq) → 

210) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπο. 

β) Tα άηνκα 14

6 X  θαη 12

6 ς  είλαη ηζόηνπα. 

γ) Ζ έλσζε κεηαμύ 19Κ θαη 9F είλαη ηνληηθή.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq) →            β) Fe(NO3)3(aq) + KOH(aq) →                     γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

211) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) 2 mol CO2 πεξηέρνπλ 2 ΝΑ κόξηα. 

β) Έλα κείγκα είλαη πάληνηε εηεξνγελέο 

γ) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + CaI2(aq) →              β) Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                     γ) Fe(NO3)2(aq) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

212) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σo ριώξην (17Cl), κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

β) Ζ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαζνξίδεη ηελ ηάζε ησλ αηόκσλ λα απνβάιινπλ ειεθηξόληα. 

γ) Σν 17Cl πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 9F. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ 

ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + H2S(aq) →            β) NaΟΖ(aq) + H2SO4(aq) →                    γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

213) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, δίλεηαη όηη: 39

19 K . 
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α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ θαιίνπ (Κ
+
). 

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ θαιίνπ. 

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:              α) Zn(s) + CuSO4(aq) →                        β) CaCO3(s) + HBr(aq) → 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) : 

α) Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΚ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Κ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔL < ΔK. 

β) To ζηνηρείν θζόξην, F (Ε=9), βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VΗΗA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

214) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηελ ίδηα αηνκηθή αθηίλα. 

β) 1 mol κνξίσλ Ζ2 [ Αr (Ζ)=1] έρεη κάδα 2 g. 

γ) To λάηξην (11Na), δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθέο ελώζεηο. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) →                 β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →             γ) H2SO4(aq) + Βa(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

215) 2.1. Α) Να ηαμηλνκήζεηε θαη’ απμαλόκελν κέγεζνο ηα επόκελα άηνκα: 15P, 16S, 17Cl 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Β) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο:  α) Zn(NO3)2 ,     β) Ba(OH)2 ,      γ) H2SO4 ,        δ) Κ2S 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →                β) Zn(s) + HCl(aq) →                γ) Zn(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

216) 2.1. Α) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο: α) Mg(OH)2 ,    β) BaCl2 ,    γ) H3PO4 ,    δ) NH4Br 

Β) Πνην έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα; α) ην 7Ν ή ην 15P,     β) ην 19K ή ην 20Ca 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Na(s) + H2O(l) →                β) ΒaCl2(aq) + Na2CO3(aq) →                    γ) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

217) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) →                    β) Zn(s) + HCl(aq) →                 γ) CaCO3(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  
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2.2. Α) ε θαζέλα από ηα επόκελα δεύγε, πνην έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα θαη γηαηί: 

α) 9F ή 17Cl ,                 β) 16S ή 17Cl 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

Β) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο: α) Ba(OH)2 ,    β) CaCl2 ,    γ) HNO3 ,    δ) NH4Cl  

218) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) AgNO3(aq) + NaI(aq) →               β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) →                 γ) Εn(s) + HCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο  

Σύμβολο  

ζηοιτείοσ  

Ηλεκηρονιακή  

καηανομή  

Ομάδα  

Π.Π.  

Περίοδος  

Π.Π.  

X  K (2) L(4)    

Φ  K (2) L(8) M(7)    

Ε  K (2) L(7)    

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο;  

γ) Πνην είλαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο) πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Φ ;  

219) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Ba(OH)2(aq) + ΖNO3(aq) →            β) Mg(s) + HCl(aq) →                       γ) ΑgNO3(aq) + KI(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2 Α) Σν ζηνηρείν Υ αλήθεη ζηε 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ηε 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.  

β) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν πνπ ζρεκαηίδεηαη δεζκόο κεηαμύ ηνπ Υ θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν 

ηεο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη.  

B) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ησλ 

παξαθάησ ελώζεσλ : 

 

220) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) →                 β) Al(s) + HBr(aq) →                        γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο  
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Σύμβολο Ηλεκηρονιακή δομή Ομάδα Π.Π. Περίοδος Π.Π. 

Υ  Κ(…) L (5)    

Φ  Κ(…) L(….)  17ε   

Ε  K(2) L (8) M (5)    

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο.  

221) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) AgNO3(aq) + NaI(aq) →             β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) →                    γ) Εn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. 

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο;  

γ) Πνην είλαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο) πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Φ ;  

222) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο: α) HCl     β) Mg(OH)2     γ) CO2     δ) Ca3(PO4)2  

Β) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ S ζην κόξην ηνπ Ζ2SO4.  

      β)Σν 16S κε ην 11Νa ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθό ή ηνληηθό δεζκό;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) KCl(aq) + AgNO3(aq) →           β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                    γ) Cl2(g) + CaBr2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

223) 2.1. Α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Ν ζηηο ελώζεηο: α) ΝΖ3,      β)ΖΝΟ3 

Β) ην ηόλ 14 3

7 N   λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Mg(OH)2(s) + H2S(aq) →                β) Cl2(g) + Na2S(aq) →                       γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

224) 2.1.  Α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Ν ζηηο ελώζεηο:  α) ΝΖ3,       β)ΖΝΟ3  
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        Β) ην ηόλ 14 3

7 N λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Mg(OH)2(s) + H2S(aq) →              β) Cl2(g) + Na2S(aq) →                    γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

225) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Al(s) + HCl(aq) →            β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                  γ) KOH(aq) + ΖCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία Υ θαη Φ. 

Σα ηόλ Υ
2+

 έρεη 10 ειεθηξόληα. 

To ζηνηρείν Φ βξίζθεηαη ζηελ 2ε πεξίνδν θαη ζηελ 17ε (VIIA) νµάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

Να ππνινγίζεηε ηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ.  

Β) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο : KNO3, HCl, Ca(OH)2  

226) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Al(s) + HCl(aq) →            β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                    γ) KOH(aq) + ΖCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία Υ θαη Φ. 

Σα ηόλ Υ
2-

 έρεη 10 ειεθηξόληα. 

To ζηνηρείν Φ βξίζθεηαη ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ 2ε (IIA) νµάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

Να ππνινγίζεηε ηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ.  

Β) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο : K2S, HCl, NaOH  

227) 2.1.  Α) Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Mr) ηεο ρεκηθήο έλσζεο N2Ox είλαη 108.  

Αλ γλσξίδνπκε ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Ar(Ν)=14 θαη Ar(Ο)=16, λα πξνζδηνξηζηεί ην x ζην κνξηαθό ηύπν ηεο 

έλσζεο.  

Β) Υξεηάδεηαη λα απνζεθεύζνπκε δηάιπκα HCl θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα δνρεία θαηαζθεπαζκέλα από Cu, Fe θαη 

Al. Δμεγήζηε ζε ηη είδνπο δνρείν κπνξεί λα γίλεη ε απνζήθεπζε.  

Γ) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο : Ζ2SO4 , BaCl2  

2.2.  Γίλεηαη ην άηνκν: 39

19 X . 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ άηνκνπ απηνύ.  

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηνηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ Υ.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ Υ ζηνλ Πεξηνδηθό πίλαθα (νκάδα θαη πεξίνδν).  

δ) Με ηη είδνπο δεζκό ζα ελσζεί ην ζηνηρείν Υ κε ην ζηνηρείν 9Φ.  

228) 2.1. Α) Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Mr) ηεο ρεκηθήο έλσζεο N2Ox είλαη 108.  
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Αλ γλσξίδνπκε ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Ar(Ν)=14 θαη Ar(Ο)=16, λα πξνζδηνξηζηεί ην x ζην κνξηαθό ηύπν ηεο 

έλσζεο.  

Β) Υξεηάδεηαη λα απνζεθεύζνπκε δηάιπκα HCl θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα δνρεία θαηαζθεπαζκέλα από Cu, Fe θαη 

Al. Δμεγήζηε ζε ηη είδνπο δνρείν κπνξεί λα γίλεη ε απνζήθεπζε.  

Γ) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο : Ζ2SO4 , BaCl2  

2.2.  Γίλεηαη ην άηνκν: 39

19 X  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ άηνκνπ απηνύ.  

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηνηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ Υ.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζηνλ Πεξηνδηθό πίλαθα (νκάδα θαη πεξίνδν).  

δ) Με ηη είδνπο δεζκό ζα ελσζεί ην ζηνηρείν Υ κε ην ζηνηρείν 9Φ.  

229) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ). 

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg απνβάιιεη 2 ειεθηξόληα. 

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +5  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Al(OH)3(s) + H2S(aq) →           β) Cl2(g) + Na2S(aq) →                          γ) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

230) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ). 

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg απνβάιιεη 2 ειεθηξόληα. 

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +5  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Al(OH)3(s) + H2S(aq) →                  β) Cl2(g) + Na2S(aq) →                     γ) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  
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231) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) Zn(s) + FeCl2(aq) →                β) HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                    γ) HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. A) α)Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Cr ζηελ έλσζε: Cr2O7
2-

  

             β)Δμεγήζηε γηαηί ην 9F κπνξεί λα πξνζιάβεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 17Cl. 

B) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ θαη λα αλαθέξεηε πώο ζρεκαηίδεηαη ν δεζκόο κεηαμύ αηόκσλ 17Cl θαη 

11Υ.  

232) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο: 

α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) →                β) Al(s) + HBr(aq) →                     γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. 

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο.  

233) 2.1. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ. 

 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, αθνύ ηνλ κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο. 

β) Να εμεγήζεηε αλ έλα από απηά ηα ζηνηρεία είλαη αιθάιην. 

2.2. Α) Γηα δπν αέξηα Α θαη Β πνπ βξίζθνληαη ζε ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θαη έρνπλ όγθνπο VA 

θαη VB θαη αξηζκό mol nA θαη nB αληίζηνηρα, ηζρύεη: 

α) VA/VB = nA/nB            β) VA/VB = nΒ/nΑ                   γ) VAVB= nΒnΑ 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ Na είλαη 23. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κάδα ελόο αηόκνπ Na είλαη: 

α) 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε κάδα ελόο αηόκνπ 12

6C  

β) 23 θνξέο κεγαιύηεξε από ηo 1/12 ηεο κάδαο ελόο αηόκνπ 12

6C  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

234) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  
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α) Zn(s) + HI(aq) →             β) H2SO4(aq) + NaOH(aq) →                          γ) BaCO3(s) + HCl(aq) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2.  A) Δμεγήζηε γηαηί ην 11Na απνβάιιεη ειεθηξόληα δπζθνιόηεξα από ην 19K.  

Β) Να πεξηγξάςεηε ην δεζκό κεηαμύ ησλ 3X θαη 9Φ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο κεηαμύ ηνπο έλσζεο.  

235) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Zn(s) + HI(aq) →             β) H2SO4(aq) + NaOH(aq) →                   γ) BaCO3(s) + HCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2.  A) Δμεγήζηε γηαηί ην 11Na απνβάιιεη ειεθηξόληα δπζθνιόηεξα από ην 19K.  

Β) Να πεξηγξάςεηε ην δεζκό κεηαμύ ησλ 3X θαη 9Φ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο κεηαμύ ηνπο έλσζεο.  

236) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) CaI2(aq) + AgNO3(aq) →       β) Cl2(g) + H2S(aq) →                    γ) Βa(ΟΖ)2(aq) + ΖBr(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 16S θαη 12Mg .  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ 16S θαη 12Mg .  

β) Δμεγήζηε γηαηί ην 12Mg εκθαλίδεηαη ζηηο ελώζεηο ηνπ σο ηόλ κε θνξηίν 2+  

γ) Σν 16S εκθαλίδεη παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο κε ην ζηνηρείν 15Υ ή κε ην 8Φ;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

237) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) CaI2(aq) + AgNO3(aq) →             β) Cl2(g) + H2S(aq) →                   γ) Βa(ΟΖ)2(aq) + ΖBr(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 16S θαη 12Mg .  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ 16S θαη 12Mg .  

β) Δμεγήζηε γηαηί ην 12Mg εκθαλίδεηαη ζηηο ελώζεηο ηνπ σο ηόλ κε θνξηίν 2+  

γ) Σν 16S εκθαλίδεη παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο κε ην ζηνηρείν 15Υ ή κε ην 8Φ;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

238) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol Ζ2Ο πεξηέρεη 12,04 ∙ 10
23

 άηνκα πδξνγόλνπ. 

β) Έλα κόξην H2 [ Ar (H)=1] έρεη κάδα 2 g. 

γ) Σν άηνκν 35

17Cl  πεξηέρεη 17 λεηξόληα 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HBr(aq) + AgNO3(aq) →              β) HBr(aq) + CaS(aq) →                  γ) H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

71 

 

Να αλαθέξεηε γηαηί γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

239) 2.1. Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ γίλεηαη; 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →                              β) HCl(aq) + CaS(aq) → 

γ) HCl(aq) + NH4NO3(aq) →                            δ) HCl(aq) + Mg(s) → 

Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο), αλαθέξνληαο θαη 

γηα πνην ιόγν γίλνληαη.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

β) Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

γ) Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 11Νa
+
 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

240) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →                 β) Al(s) + HCl(aq) →                       γ) NaSO3(aq) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ζηηβάδσλ. 

β) 2 mol νπνηνπδήπνηε αεξίνπ ζε STP, θαηαιακβάλνπλ όγθν 2 L 

γ) To άηνκν 14

6C  πεξηέρεη δύν λεηξόληα πεξηζζόηεξα από ηα ειεθηξόληα 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

241) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
 

β) ε 5 mol Ζ2Ο πεξηέρνληαη 10 mol αηόκσλ πδξνγόλνπ. 

γ) 1 mol Ζ2 πεξηέρεη 2 άηνκα πδξνγόλνπ. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →          β) Mg(s) + HCl(aq) →                    γ) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

242) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Εn(s) + HBr(aq) →             β) AgNO3(aq) + NaBr(aq) →                       γ) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο ( STP) έρεη όγθν 22,4 L 

β) Ζ έλσζε κεηαμύ ηνπ ζηνηρείνπ 17Υ θαη ηνπ ζηνηρείνπ 19Φ είλαη ηνληηθή. 
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γ) Έλα κείγκα είλαη πάληνηε εηεξνγελέο 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

243) 2.1. Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ γίλεηαη; 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →                          β) HCl(aq) + CaS(aq) → 

γ) HCl(aq) + NH4NO3(aq) →                        δ) HCl(aq) + Mg(s) → 

Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο), αλαθέξνληαο θαη 

γηα πνην ιόγν γίλνληαη.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

β) Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

γ) Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 11Νa
+
 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

244) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ); 

α) Ζ δηαθνξά ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ από ην καδηθό αξηζκό ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό λεηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ. 

β) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
 . 

γ) Σν ζηνηρείν Υ πνπ βξίζθεηαη ζηε 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ 2ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 17.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HBr(aq) + AgNO3(aq) →             β) HBr(aq) + CaS(aq) →                         γ) HBr(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

245) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ δηαιύεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δάραξεο απ’ όηη ζε ίδηα πνζόηεηα θξύνπ 

λεξνύ.  

β) Έλα ζσκαηίδην πνπ πεξηέρεη 20 πξσηόληα, 20 λεηξόληα θαη 18 ειεθηξόληα, είλαη έλα αξλεηηθό ηόλ.  

γ) 1 mol NH3 πεξηέρεη 3ΝΑ άηνκα πδξνγόλνπ  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Εn(ΟΖ)2(s) + HΗ(aq) →             β) AgNO3(aq) + CaΗ2(aq) →                              γ) Cl2(g) + Nal(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

246) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ηζόηνπα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ.  

β) Σν 20Ca
2+

 έρεη 18 ειεθηξόληα.  

γ) 1mol C2H6 πεξηέρεη 6 άηνκα πδξνγόλνπ  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  
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2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2SO4(aq) →                β) Zn(s) + AuCl3(aq) →                       γ) K2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

247) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Έλα πνηήξη (Α) πεξηέρεη 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αιαηηνύ 10% w/w. 

Μεηαθέξνπκε 50mL από ην δηάιπκα απηό ζε άιιν πνηήξη (Β). Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο αιαηηνύ ζην 

πνηήξη (Β) είλαη 5 % w/w. 

β) Σα ζηνηρεία ηεο 3εο (ΗΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο. 

γ) ηνηρείν κε Ar=31 θαη Mr=124, έρεη ζην κόξηό ηνπ 4 άηνκα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq)→                    β) FeCl2(aq) + K2S(aq)→                    γ) Cl2(g) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

248) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) 1 mol γιπθόδεο (C6H12O6) πεξηέρεη 12ΝΑ άηνκα πδξνγόλνπ.  

β) Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ Ν, αλήθνπλ ζηελ 4ε πεξίνδν.  

γ) Σν ζηνηρείν Φ πνπ βξίζθεηαη ζηε 2ε (ΗΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 20.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Al(OH)3(s) + HCl(aq) →                           β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                 γ) Cl2(g) + NaBr(aq) → 

249) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπο.  

β) Tα άηνκα 14

6 X  θαη 12

6 ς  είλαη ηζόηνπα.                   γ) Ζ έλσζε κεηαμύ 19Κ θαη 9F είλαη ηνληηθή.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq) →                β) Fe(NO3)3(aq) + KOH(aq) →                 γ) Zn(s) + HCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

250) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) 2 mol CO2 πεξηέρνπλ 2ΝΑ κόξηα.  

β) Έλα κείγκα είλαη πάληνηε εηεξνγελέο  

γ) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
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Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + CaI2(aq) →           β) Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                        γ) Fe(NO3)2(aq) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

251) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σo ριώξην (17Cl), κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο.  

β) Ζ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαζνξίδεη ηελ ηάζε ησλ αηόκσλ λα απνβάιινπλ ειεθηξόληα.  

γ) Σν 17Cl πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 9F.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + H2S(aq) →                β) NaΟΖ(aq) + H2SO4(aq) →                    γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

252) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ.  

β) 1L Ο2(g) πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα απ’ όηη 1L Ν2(g) , ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο P, T.  

γ) Σα άηνκα 23

11Na  θαη 24

11Na  είλαη ηζόηνπα.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Na2SO3(aq) + HCl(aq) →         β) FeS(s) + HCl(aq) →                      γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

253) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηελ ίδηα αηνκηθή αθηίλα.  

β) 1 mol κνξίσλ Ζ2 [Αr(Ζ)=1] έρεη κάδα 2 g.  

γ) To λάηξην (11Na), δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθέο ελώζεηο.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) →               β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →               γ) H2SO4(aq) + Βa(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

254) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4L.  

β) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

γ) Σν 11Na απνβάιεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 19Κ.  
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Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.  

 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →            β) HCl(aq) + Na2SO3(aq) →                  γ) H2S(aq) + Mg(s) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

255) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σν 19Κ
+ 

έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl
-
 

β) ε 5 mol Ζ2Ο πεξηέρνληαη 10 mol αηόκσλ πδξνγόλνπ. 

γ) 1 mol Ζ2 πεξηέρεη 2 άηνκα πδξνγόλνπ. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →              β) Mg(s) + HCl(aq) →            γ) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

256) 2.1.  Α) Να ηαμηλνκήζεηε θαη’ απμαλόκελν κέγεζνο ηα επόκελα άηνκα: 15P, 16S, 17Cl  Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο  

Β) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο:  α) Zn(NO3)2 ,    β) Ba(OH)2 ,     γ) H2SO4 ,     δ) Κ2S  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →               β) Zn(s) + HCl(aq) →                   γ) Zn(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

257) 2.1.  Α) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο:  

α) Mg(OH)2 ,        β) BaCl2 ,         γ) H3PO4 ,          δ) NH4Br 

Β) Πνην έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα; α) ην 7Ν ή ην 15P, β) ην 19K ή ην 20Ca  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Na(s) + H2O(l) →            β) ΒaCl2(aq) + Na2CO3(aq) →                    γ) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

258) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) →           β) Zn(s) + HCl(aq) →                      γ) CaCO3(s) + HCl(aq) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2.  Α) ε θαζέλα από ηα επόκελα δεύγε, πνην έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα θαη γηαηί:  

α) 9F ή 17Cl ,               β) 16S ή 17Cl 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  
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Β) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο:  α) Ba(OH)2 ,    β) CaCl2 ,    γ) HNO3 ,    δ) NH4Cl  

259) 2.1. Α) Να ηαμηλνκήζεηε θαη’ απμαλόκελν κέγεζνο ηα επόκελα άηνκα: 15P, 16S, 17Cl 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Να νλνκαζζνύλ νη επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο: α) Zn(NO3)2 ,    β) Ba(OH)2 ,    γ) H2SO4 ,    δ) Κ2S 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →                           β) Zn(s) + HCl(aq) →                  γ) Zn(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

260) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ S ζηηο ρεκηθέο ελώζεηο: 

H2SO4 θαη H2S.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 11Α θαη 17Β.  

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα ζηνηρεία Α θαη Β.  

β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Α θαη Β θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό 

ηύπν ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

261) 2.1. A) Να αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ην θελά ζε θάζε ζηήιε ηνπ. 

 

Β) Γίλνληαη ηα ηζόηνπα ηνπ καγλεζίνπ 24

12Mg  θαη 25

12Mg . Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ηζρπξίδεηαη όηη νη ππξήλεο ησλ 

δπν ηζνηόπσλ έρνπλ δηαθνξεηηθή κάδα. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) Έλα ιίηξν αεξίνπ Ο2 πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα από έλα ιίηξν αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. σζηό ή ιάζνο;      Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) 1mol κνξίσλ NH3 απνηειείηαη ζπλνιηθά από:  

α) 4 κόξηα             β) 4ΝΑ άηνκα             γ) 4ΝΑ κόξηα. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

263) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) HI(aq) + Zn(s) →               β) KBr(aq) + AgNO3(aq) →                     γ) H2SO4(aq) + Mg(OH)2(s) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ηελ νλνκαζία ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηήιε. 
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B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρξσκίνπ (Cr) ζηo Cr2O7
2-

 είλαη :  

α. 0                β. +3               γ. +6 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

264) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 17Cl , 1Ζ .  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ρισξίνπ (Cl) ζε ζηηβάδεο.  

β) Να εμεγήζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ απηώλ.  

γ) Σα ζηνηρεία απηά ζρεκαηίδνπλ κηα έλσζε κε κνξηαθό ηύπν HCl. Να γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηεο 

έλσζεο απηήο.  

2.2. A) «Αλ δηπιαζηάζνπκε ηελ πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξό ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ ηόηε ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζα δηπιαζηαζηεί.» σζηό ε ιάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

       Β) «ε 2 mol NH3 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηόλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 3 mol NO2».  

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή ή ιάζνο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

265) 2.1. A) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ην θελά. 

 

 Β) Γίλνληαη ηα ηζόηνπα ηνπ καγλεζίνπ 24

12Mg  θαη 25

12Mg . Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ηζρπξίδεηαη όηη νη ππξήλεο ησλ 

δπν ηζνηόπσλ έρνπλ δηαθνξεηηθή κάδα. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Α) Έλα ιίηξν αεξίνπ Ο2 πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα από έλα ιίηξν αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. σζηό ή ιάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) 1mol κνξίσλ NH3 απνηειείηαη ζπλνιηθά από:  

α) 4 κόξηα            β) 4ΝΑ άηνκα            γ) 4ΝΑ κόξηα. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

266) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) HI(aq) + Zn(s) →                         β) KBr(aq) + AgNO3(aq) →                   γ) H2SO4(aq) + Mg(OH)2(s) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ηελ νλνκαζία ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηήιε. 
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 B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρξσκίνπ (Cr) ζηo Cr2O7
2-

 είλαη :  

α. 0             β. +3             γ. +6 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

267) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 17Cl , 1Ζ .  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ρισξίνπ (Cl) ζε ζηηβάδεο.  

β) Να εμεγήζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ απηώλ.  

γ) Σα ζηνηρεία απηά ζρεκαηίδνπλ κηα έλσζε κε κνξηαθό ηύπν HCl. Να γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηεο 

έλσζεο απηήο.  

2.2. A) «Αλ δηπιαζηάζνπκε ηελ πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξή ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζα δηπιαζηαζηεί.» σζηό ε ιάζνο;         Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) «ε 2mol NH3 πεξηέρεηαη δηπιάζηνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηόλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 2 mol NO2».  

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή ή ιάζνο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

268) 2.1. Γηα ηα ζηνηρεία: 9Y θαη 3Li  

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα.  

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Σν ζηνηρείν 9Y είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο.  

α) Ca(ΟΖ)2(aq) + Ζ2S(aq) →               β) ΑgNO3(aq) + ΖI(aq) →                     γ) Mg(s) + HCl(aq) →  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε.  

269) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο 

γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο.  

α) Εn(s) + ΖΒr(aq) →                      β) H2S(aq) + Ba(OH)2(aq) →                    γ) CaCO3(s) + HCl(aq) →  

Πνηα από ηηο παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζώζεηο αθνξά αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο  

2.2. Α) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 17Cl θαη 3X.  

α) Με ηη είδνπο ρεκηθό δεζκό ζα ελσζνύλ κεηαμύ ηνπο: ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό;  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

β) Να γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί.  

Β) Να αλαθέξεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ νκνηνπνιηθώλ θαη ηνληηθώλ ελώζεσλ.  

270) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο, 

γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο.  

α) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) →            β) Br2(l) + K2S(aq) →                       γ) Εn(OH)2(s) + HNO3(aq) →  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε.  

2.2. Έλα ζηνηρείν Α, αλήθεη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν.  

α) Να απνδείμεηε όηη ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ είλαη 11.  

β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Α θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ 

ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή.  

271) 2.1. A) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ην θελά ζε θάζε ζηήιε ηνπ. 

 

Β) Γίλνληαη ηα ηζόηνπα ηνπ καγλεζίνπ 24

12Mg  θαη 25

12Mg . Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ηζρπξίδεηαη όηη νη ππξήλεο ησλ 

ηζνηόπσλ απηώλ έρνπλ δηαθνξεηηηθή κάδα. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Α) Έλα ιίηξν αεξίνπ Ο2 πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα από έλα ιίηξν αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. σζηό ή ιάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) 1mol κνξίσλ NH3 απνηειείηαη ζπλνιηθά από:  

α) 4 κόξηα             β) 4ΝΑ άηνκα           γ) 4ΝΑ κόξηα. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

272) 2.1 Γίλνληαη: πδξνγόλν, 1H, άδσην, 7N  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ.  

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ δεζκώλ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) κεηαμύ αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη αδώηνπ ζηε 

ρεκηθή έλσζε ΝΖ3.  

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ δεζκώλ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο ΝΖ3.  

2.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + ΚI(aq) →               β) Na2S(aq) + HCl(aq) →                   γ) KOH(aq) + HBr(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β.  

273) 2.1. Α) Γίλεηαη όηη: 40

20Ca . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άηνκν ηνπ αζβεζηίνπ: 
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Β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ 19K θαη ηνπ θζνξίνπ, 9F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + ΝaBr(aq) →                  β) CaS(aq) + HBr(aq) →                 γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β. 

274) 2.1. Γίλνληαη: πδξνγόλν, 1Ζ θαη νμπγόλν, 8Ο.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ.  

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ δεζκώλ (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) κεηαμύ αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη αηόκσλ νμπγόλνπ 

ζην κόξην ηεο ρεκηθήο έλσζεο: Ζ2Ο.  

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ δεζκώλ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν απηήο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ρισξίνπ, Cl, ζηε 

ρεκηθή έλσζε HClO3.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

όιεο:  

α) Mg(s) + HI(aq) →                        β) Na2S(aq) + HBr(aq)→                  γ) KOH(aq) + H2SO4(aq) →  

275) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:              α) 11Νa θαη 3Li θαη                     β) 11Na θαη 18Ar. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:            α) F2(g) + NaI(aq) →             β) Ca(OH)2(aq) + HΝΟ3(aq) →  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

 Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα.  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ):  

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg πξνζιάβεη 2 ειεθηξόληα.  

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +7.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε. 

276) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:             α) 11Νa θαη 3Li,                   β) 11Na θαη 18Ar. 
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ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:             α) F2(g) + NaI(aq) →                  β) Mg(OH)2(s) + HΝΟ3(aq) →  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα.  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ):  

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg πξνζιάβεη 2 ειεθηξόληα.  

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +7.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

277) 2.1.Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:        α) 7Ν θαη 15P                           β) 4Be θαη 7N. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;    Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:            α) Cl2(g) + NaI(aq)→                  β) BaCl2(aq) + AgNO3(aq)→  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ: 

α) «Σν ηόλ ηνπ ζηδήξνπ, (26Fe
3+

) έρεη πξνθύςεη κε απώιεηα 3 ειεθηξνλίσλ από ην άηνκν ηνπ ζηδήξνπ.»  

α) «ε 4 mol H2CΟ3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 12 άηνκα νμπγόλνπ.» 

Nα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε. 

278) 2.1. Γίλνληαη: λάηξην, 11Na θαη θζόξην, 7F. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ θζνξίνπ. 

β) Tη είδνπο δεζκόο ππάξρεη ζηε ρεκηθή έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Na θαη F, ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; 

Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g)+ FeBr2(aq)→              β) Fe(OH)3(s) + HCl(aq)→                 γ) Na2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq)→ 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη γ. 
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279) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ :        α) 8O θαη 16S                     β) 8O θαη 10Ne. 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:                 α) F2(g)+ NaBr(aq)→        β) Αl(OH)3(s) + HCl(aq)→  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή 

ζαρ. 

α) «Σν ηόλ ηνπ θαιίνπ, 19Κ
+
, πξνθύπηεη όηαλ ην άηνκν ηνπ Κ πξνζιακβάλεη έλα ειεθηξόλην» 

β) «ε 2 mol NH3 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηόλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 2 mol NO»  

280) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ θαιίνπ, δίλεηαη όηη: 39

19 K  

α) Να αλαθέξεηε πόζα πξσηόληα, πόζα λεηξόληα θαη πόζα ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην ηόλ ηνπ θαιίνπ (Κ
+
).  

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ηόλ ηνπ θαιίνπ.  

γ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ηνπ Κ θαη ηνπ 9F θαη λα γξάςεηε ηνλ ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:         α) Zn(s) + CuSO4(aq) →                     β) CaCO3(s) + HBr(aq) →  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ):  

α) Γηα ηηο ελέξγεηεο ΔΚ θαη ΔL ησλ ζηηβάδσλ Κ θαη L αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη ΔL < ΔK.  

β) To ζηνηρείν θζόξην, F (Ε=9), βξίζθεηαη ζηελ 17ε (VΗΗA) νκάδα θαη ηελ 2ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πξόηαζε.  

281) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ δίλεηαη όηη: 17Cl.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην Cl.  

β) Να αλαθέξεηε κε ηη είδνπο δεζκό (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) ελώλνληαη ηα άηνκα ηνπ ρισξίνπ ζην κόξην Cl2.  

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηνπ κνξίνπ Cl2.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Mg(s) + HΗ(aq) →                 β) AgNO3(aq) + ΚCl(aq) →                    γ) ΝΖ3(aq) + H2SO4(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο α θαη β.  

282) 2.1.  Γίλνληαη: πδξνγόλν, 1Ζ θαη νμπγόλν, 8Ο.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ.  
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β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ δεζκώλ (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) κεηαμύ αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη αηόκσλ νμπγόλνπ 

ζην κόξην ηεο ρεκηθήο έλσζεο: Ζ2Ο.  

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ δεζκώλ θαη λα γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν απηήο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ρισξίνπ, Cl, ζηε 

ρεκηθή έλσζε HClO3.  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) Mg(s) + HI(aq) →               β) Na2S(aq) + HBr(aq)→                   γ) KOH(aq) + H2SO4(aq) →  

283) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Έλα πνηήξη (Α) πεξηέρεη 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αιαηηνύ 10% w/w. 

Μεηαθέξνπκε 50mL από ην δηάιπκα απηό ζε άιιν πνηήξη (Β). Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο αιαηηνύ ζην 

πνηήξη (Β) είλαη 5 % w/w. 

β) Σα ζηνηρεία ηεο 3εο (ΗΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο. 

γ) ηνηρείν κε Ar=31 θαη Mr=124, έρεη ζην κόξηό ηνπ 4 άηνκα 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq)→                β) FeCl2(aq) + K2S(aq)→                         γ) Cl2(g) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

284) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα 

πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο.  

α) Ba(ΟΖ)2(aq) + Ζ2S(aq) →              β) NaCl(aq) + AgNO3(aq) →                   γ) Mg(s) + HBr(aq) →  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θάζε ζηήιεο κε ην ρεκηθό ηύπν ηεο 

έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί .  

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Μn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη :  

α) +2              β) +7             γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

285) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  
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α) HI(aq) + Zn(s) →              β) KBr(aq) + AgNO3(aq) →               γ) HNO3(aq) + Mg(OH)2(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρξσκίνπ (Cr) ζηo Cr2O7
2-

 είλαη :      α. 0              β. +3              γ. +6 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

286) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 17Cl , 1Ζ .  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ρισξίνπ (Cl) ζε ζηηβάδεο.  

β) Να εμεγήζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ απηώλ.  

γ) Σα ζηνηρεία απηά ζρεκαηίδνπλ κηα έλσζε κε κνξηαθό ηύπν HCl. Να γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν ηεο 

έλσζεο απηήο.  

2.2. A) «Αλ δηπιαζηάζνπκε ηελ πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξό ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζα δηπιαζηαζηεί». σζηό ε ιάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) «ε 2mol NH3 πεξηέρεηαη δηπιάζηνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηόλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 2mol NO2.»  

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

287) 2.1. Α) «5 L αεξίνπ Ν2 πεξηέρνπλ ίζα κόξηα κε 5 L αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο».  

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο .  

Β) «1mol κνξίσλ Ζ2Ο πεξηέρεη ΝΑ άηνκα πδξνγόλνπ (Ζ)».  

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. α) Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ Υ , Τ , Ε. Αθνύ ηνλ 

αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο θελέο ζηήιεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο. 

 

β) Έρνπλ θάπνηα από απηά ηα ζηνηρεία παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο;  

i. Ναη                        ii. Όρη 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

288) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 
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B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζην ηόλ SO4
2-

 είλαη :    α) +4                β) +6             γ) 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο.  

α) Na2CO3(aq) + MgCl2(aq) →                β) Cl2(g) + CaS(aq) →               γ) Ba(OH)2(aq) + HNO3(aq) →  

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο σο πξνο ην είδνο ηνπο σο: απιή 

αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε, εμνπδεηέξσζε. 

289) 2.1. Α) Έλα ιίηξν αεξίνπ CΟ2 πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα από έλα ιίηξν αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. σζηό ή ιάζνο;           Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) 2mol κνξίσλ H2S απνηεινύληαη ζπλνιηθά από:  α) 2 κόξηα                 β) 2ΝΑ άηνκα                γ) 2ΝΑ κόξηα. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρξσκίνπ (Cr) ζηo CrO4
2-

 είλαη :  α) 0               β) +3               γ) +6 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

290) 2.1. Α) Έλα ιίηξν αεξίνπ CΟ2 πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα από έλα ιίηξν αέξηαο ΝΖ3 ζε ίδηεο ζπλζήθεο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. σζηό ή ιάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Β) 2mol κνξίσλ H2S απνηεινύληαη ζπλνιηθά από:  α) 2 κόξηα                β) 2ΝΑ άηνκα               γ) 2ΝΑ κόξηα. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ρξσκίνπ (Cr) ζηo CrO4
2-

 είλαη :    α) 0                 β) +3                  γ) +6 
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Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

291) 2.1. α) Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηξηώλ ζηνηρείσλ Υ , Τ , Ε. Αθνύ ηνλ 

αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο θελέο ζηήιεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο. 

 

β) Αλήθνπλ θάπνηα από απηά ηα ζηνηρεία ζηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα;  

i. Ναη                ii. Όρη 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2. Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε:  

Ca(OH)2(aq) + ΝΖ4Cl(aq) → CaCl2(aq) + ΝΖ3(g) + Ζ2Ο(l) 

α) αο δεηνύκε λα κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζπληειεζηέο .  

β) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: Ca(OH)2 , ΝΖ4Cl, 

CaCl2 , ΝΖ3 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο θαη λα αλαθέξεηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη.  

α) Mg(s) + HI(aq) →                     β) Cl2(g) + KBr(aq) →  

292) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο, γξάθνληαο ηα πξντόληα 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο.  

α) Εn(s) + ΖI(aq) →                      β) H2SO4 (aq) + KOH (aq) →                γ) MgCO3(s) + HCl(aq) →  

Πνηα από ηηο παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζώζεηο αθνξά αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο  

2.2. A) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:  α) 8Ο θαη 17Cl θαη β) 11Na θαη 19K . 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα (C) , ζηε 

ρεκηθή έλσζε: Ζ2CΟ3  

293) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά. 

 

B) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν ζηελ έλσζε HΝO2 είλαη :     α) 0               β) -3               γ) +3 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) «1mol κνξίσλ CO2 απνηειείηαη ζπλνιηθά από 3ΝΑ άηνκα.» 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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Β) Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ αδώηνπ (Ν) είλαη 14. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κάδα ελόο αηόκνπ αδώηνπ είλαη: 

α) 14 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε κάδα ελόο αηόκνπ 12

6C  

β) 14 θνξέο κεγαιύηεξε από ηo 1/12 ηεο κάδαο ελόο αηόκνπ 12

6C  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

294) 2.1. A) Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα, ζπκπιεξώλνληαο ην θελά . 

 

Β) «ε 4 mol NH3 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε απηόλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 4 mol H2S».  

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε:  

Ba(OH)2(aq) + ΝΖ4ΝΟ3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + ΝΖ3(g) + Ζ2Ο(l) 

α) αο δεηνύκε λα κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζπληειεζηέο .  

β) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: Ba(OH)2 , ΝΖ4ΝΟ3, 

Ba(NO3)2 , ΝΖ3  

Β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ 11Na θαη ηνπ 17Cl. Να ραξαθηεξίζεηε 

ηελ έλσζε σο νκνηνπνιηθή ή ηνληηθή. 

295) 2.1. Α) «1mol κνξίσλ CO2 πεξηέρεη από3 ΝΑ άηνκα νμπγόλνπ». 

Να ραξαθηεξίζεηε ηελ πξόηαζε απηή σο ζσζηή () ή ιαλζαζκέλε (Λ). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Β) Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ αξγηιίνπ (Αl) είλαη 27. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κάδα ελόο αηόκνπ αξγηιίνπ είλαη: 

α) 27 θνξέο κεγαιύηεξε από ηε κάδα ελόο αηόκνπ 12

6C   

β) 27 θνξέο κεγαιύηεξε από ηo 1/12 ηεο κάδαο ελόο αηόκνπ 12

6C   

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο. 

α) HI(aq) + Μg(s) →           β) CaBr2(aq) + AgNO3(aq) →                 γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

296) 2.1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 9F θαη 19X  

α) Να γξαθεί γηα ην θαζέλα από απηά ε θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο ζηα αληίζηνηρα άηνκα.  

β) Με βάζε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε γηα θαζέλα από απηά ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζηνλ 

Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Σν ζηνηρείν 19X είλαη κέηαιιν ή ακέηαιιν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

2.2.  Α) Γίλεηαη ε παξαθάησ αζπκπιήξσηε ρεκηθή εμίζσζε:  

NaOH(aq) + (ΝΖ4)2S(aq) → Na2S(aq) + ΝΖ3(g) + Ζ2Ο(l) 
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α) αο δεηνύκε λα κεηαθέξεηε ηελ παξαπάλσ ρεκηθή εμίζσζε ζηελ θόιια ζαο θαη λα βάιεηε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζπληειεζηέο .  

β) Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε: NaOH , (ΝΖ4)2S , 

Na2S , ΝΖ3.  

B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα (C) , ζην ηόλ 

CΟ3
2-

 θαη ζηε ρεκηθή έλσζε CΟ2.  

297) 2.1 Γίλεηαη: θζόξην, 9F  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ θζνξίνπ.  

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) κεηαμύ αηόκσλ θζνξίνπ ζην κόξην F2.  

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ ζην κόξην ηνπ θζνξίνπ, F2.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηε 

ρεκηθή έλσζε Ζ2CO3  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) Br2(l)+ ΝaI(aq) →                β) Mg(OH)2(s) + HNO3(aq) →                  γ) Ca(OH)2(aq) + K2S(aq) →  

298) 2.1. α) Γίλεηαη γηα ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ: 23

11Na . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην ηόλ ηνπ λαηξίνπ: 

 

β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ λαηξίνπ, Na θαη ηνπ θζνξίνπ, 9F , ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; Να 

αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ην 

ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Cl2(g)+ KBr(aq) →                 β) HCl(g)+ NH3(g) →                 γ) KOH(aq) + HNO3(aq) →  

 

B) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ ελώζεσλ: α) KBr            β) NH3          γ) KOH 

299) 2.1. Γίλνληαη : ιίζην, 3Li , ριώξην, 17Cl.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ ιηζίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ.  

β) Να πεξηγξάςεηε πιήξσο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ θαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ ιηζίνπ 

θαη ηνπ ρισξίνπ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο ρεκηθήο έλσζεο  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) Ca(s)+ AgNO3(aq)→                         β) Mg(OH)2(s) + H2SO4(aq) →  
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Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην 

απάνηηζή ζαρ ζε κάθε πεπίπηωζη.  

α) «Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζηε ρεκηθή έλσζε HΝO3, είλαη -5»  

β) «To ζηνηρείν ππξίηην, 14Si, βξίζθεηαη ζηελ 14ε (IVA) νκάδα θαη ηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα»  

300) 2.1. Γίλνληαη: θάιην, 19Κ θαη ριώξην 17Cl 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να πεξηγξάςεηε πιήξσο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ θαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ θαιίνπ 

θαη ηνπ ρισξίνπ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο ρεκηθήο έλσζεο 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:           α) Mg(s)+ AgNO3(aq)→                       β) NH3(g)+ HCl(g)→ 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη: 

α) «Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζηε ρεκηθή έλσζε ΝO2, είλαη +3» 

β) «To ζηνηρείν θώζθνξνο, 15P , βξίζθεηαη ζηελ 15ε (VA) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα» 

301) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ δίλεηαη: 37

17Cl . 

α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην ηόλ ηνπ ρισξίνπ: 

 

β) Ση είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ αηόκνπ ηνπ Cl θαη ηνπ αηόκνπ ηνπ λαηξίνπ, 11Na, ηνληηθόο ή 

νκνηνπνιηθόο;  

Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε 

ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) Zn(s)+ HCl(aq) →                    β) HI(aq) + NaOH(aq) →                         γ) AgNO3(aq) + HBr(aq) →  

 

B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζηε ρεκηθή έλσζε 

SO2. 

302) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ όπνπ ζε θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο. 

α) 11Na θαη 10Ne                    β) 18Arθαη 10Ne 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ 

απάληεζή ζαο  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 
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Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Al(s) + HCl(aq) →              β) Mg(OH)2(aq) + H2SO4(aq)→                    γ) NH3(aq) +HCl(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζηε ρεκηθή έλσζε 

SO3. 

303) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ όπνπ ζε θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο.  

α) 15P θαη 18Ar                            β) 2He θαη 18Ar 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ 

απάληεζή ζαο  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο:  

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) F2(g) + CaI2(aq) →                 β) NaOH(aq)+ HBr(aq) →                      γ) HCl (aq) + Na2S(aq) →  

 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηε ρεκηθή 

έλσζε ΝO2.  

304) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ όπνπ ζε θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο: 

α) 9F θαη 3Li                      β) 9F θαη 17Cl 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;  Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Cl2(g)+ FeI2(aq) →                                     β) Cu(OH)2(s)+ H2SO4 (aq) → 

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
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Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη: 

α) «Σν ηόλ ηνπ ρισξίνπ, 17Cl
-
, έρεη πξνθύςεη κε απώιεηα ελόο ειεθηξνλίνπ από ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ» 

β) «ε 2 mol CH4 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε 1 mol ΖNO3». 

305) 2.1. Γίλεηαη γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ: 7N  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ.  

β) Να αλαθέξεηε κε ηη είδνο δεζκό (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) ελώλνληαη ηα άηνκα ηνπ αδώηνπ ζην κόξην ηνπ 

αδώηνπ, N2.  

Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ ζην κόξην ηνπ αδώηνπ, N2.  

2.2. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηε ρεκηθή 

έλσζε ΖΝO2  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο αθόινπζεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:               α) Al(s)+ HCl (aq) →                   β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →  

Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο νη νπνίεο είλαη αληηδξώληα ζε απηέο ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο:  

i. Ca(OH)2,          ii. H2SO4,          iii. HCl. 

306) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:     α) 9F θαη 17Cl                        β) 9F θαη 10Ne 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:            α) Mg(s)+ FeI2(aq) →                     β) Ca(OH)2(aq) + H2S(aq) →  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηιρ απανηήζειρ 

ζαρ: 

α) «Σν ηόλ ηνπ αζβεζηίνπ, 20Ca
2+

, έρεη πξνθύςεη κε πξόζιεςε δύν ειεθηξνλίσλ» 

β) «ην 1 mol NH3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 4 ΝΑ άηνκα». 

307) 2.1 Γίλεηαη: θζόξην, 9F 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ θζνξίνπ. 

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο) κεηαμύ αηόκσλ θζνξίνπ ζην κόξην F2. 

γ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ ζην κόξην ηνπ θζνξίνπ, F2. 

2.2. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα ζηε 

ρεκηθή έλσζε Ζ2CO3 
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Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Br2(l)+ ΝaI(aq) →                   β) Mg(OH)2(s) + HNO3(aq) →             γ) Ca(OH)2(aq) + K2S(aq) →  

308) 2.1.  α) Γίλεηαη γηα ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ: 23

11Na . Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην ηόλ ηνπ λαηξίνπ: 

 

β) Tη είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ λαηξίνπ, Na θαη ηνπ θζνξίνπ, 9F , ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο; Να 

αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε ην 

ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) Cl2(g)+ KBr(aq) →                β) HCl(g)+ NH3(g) →                    γ) KOH(aq) + HNO3(aq) →  

B) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ ελώζεσλ: α) KBr        β) NH3       γ) KOH 

309) 2.1. Γίλνληαη : ιίζην, 3Li , ριώξην, 17Cl. 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ ιηζίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ. 

β) Να πεξηγξάςεηε πιήξσο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ θαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ ιηζίνπ 

θαη ηνπ ρισξίνπ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο ρεκηθήο έλσζεο 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:           α) Ca(s)+ AgNO3(aq)→           β) Mg(OH)2(s) + H2S(aq) → 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ) και να αιηιολογήζεηε ηην 

απάνηηζή ζαρ ζε κάθε πεπίπηωζη. 

α) «Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζηε ρεκηθή έλσζε HΝO3, είλαη -5» 

β) «To ζηνηρείν ππξίηην, 14Si, βξίζθεηαη ζηελ 14ε (IVA) νκάδα θαη ηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα» 

310) 2.1. Γίλνληαη: θάιην, 19Κ θαη ριώξην 17Cl.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ.  

β) Να πεξηγξάςεηε πιήξσο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ θαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ θαιίνπ 

θαη ηνπ ρισξίνπ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο ρεκηθήο έλσζεο.  

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:             α) Mg(s)+ AgNO3(aq)→                 β) NH3(g)+ HCl(g) →  

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη:  

α) «Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ, Ν, ζηε ρεκηθή έλσζε ΝO2, είλαη +3»  

β) «To ζηνηρείν θώζθνξνο, 15P , βξίζθεηαη ζηελ 15ε (VA) νκάδα θαη ηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα»  
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311) 2.1. Γηα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ δίλεηαη: 37

17Cl . 

α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην ηόλ ηνπ ρισξίνπ: 

 

β) Ση είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ αηόκνπ ηνπ Cl θαη ηνπ αηόκνπ ηνπ λαηξίνπ, 11Na, ηνληηθόο ή 

νκνηνπνιηθόο;  

Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ θαη λα γξάςεηε 

ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο. 

2.2. A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) Zn(s)+ HCl(aq)→               β) HI(aq) + NaOH(aq) →                         γ) AgNO3(aq) + HBr(aq) → 

B) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζηε ρεκηθή έλσζε 

SO2. 

312) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ όπνπ ζε θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο.  

α) 11Na θαη 10Ne                           β) 18Ar θαη 10Ne 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο;  

Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο.  

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:  

α) Al(s) + HCl(aq) →                β) Mg(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →                        γ) NH3(aq) + HCl(aq) →  

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ ζηε ρεκηθή έλσζε 

SO3. 

313) 2.1. Α)Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ όπνπ ζε θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο. 

α) 15P θαη 18Ar                        β) 2He θαη 18Ar 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ 

απάληεζή ζαο  

Β) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 
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2.2. Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο: 

α) F2(g) + CaI2(aq) →                 β) NaOH(aq)+ HBr(aq) →                 γ) HCl(aq) + Na2S(aq) → 

Β) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηε ρεκηθή 

έλσζε ΝO2. 

314) 2.1. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ όπνπ ζε θάζε ζηνηρείν δίλεηαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο: 

α) 9F θαη 3Li                    β) 9F θαη 17Cl 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν;    Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:               α) Cl2(g)+ FeI2(aq) →                   β) Cu(OH)2(s)+ H2SO4 (aq) →  

2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ 

ζε κάθε πεπίπηωζη: 

α) «Σν ηόλ ηνπ ρισξίνπ, 17Cl
-
, έρεη πξνθύςεη κε απώιεηα 1 ειεθηξνλίνπ από ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ» 

β) «ε 2 mol CH4 πεξηέρεηαη ίζνο αξηζκόο κνξίσλ κε 1 mol ΖNO3» 

315) 2.1. Γίλεηαη γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ: 7N 

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ αδώηνπ. 

β) Να αλαθέξεηε κε ηη είδνο δεζκό (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) ελώλνληαη ηα άηνκα ηνπ αδώηνπ ζην κόξην ηνπ 

αδώηνπ, N2. 

Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ ζην κόξην ηνπ αδώηνπ, N2. 

2.2. Α) Να γξάςεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ ζηε ρεκηθή 

έλσζε ΖΝO2 

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο αθόινπζεο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:              α) Al(s)+ HCl(aq) →                         β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο: α) Ca(OH)2,      β) H2SO4,       γ) HCl.  

316) 2.1.Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ:      α) 9F θαη 17Cl                         β) 9F θαη 10Ne 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξντόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο:               α) Mg(s)+ FeI2(aq) →                   β) Ca(OH)2(aq) + H2S(aq) →  
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2.2. Α) Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή ωρ λανθαζμένερ και να αιηιολογήζεηε ηιρ απανηήζειρ 

ζαρ: 

α) «Σν ηόλ ηνπ αζβεζηίνπ, 20Ca
2+

, έρεη πξνθύςεη κε πξόζιεςε 2 ειεθηξνλίσλ» 

β) «ην 1 mol NH3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 4 ΝΑ άηνκα». 

317) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Zn(s) + HBr(aq) →               β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                     γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γηα ην ζηνηρείν  γλσξίδνπκε όηη έρεη αηνκηθό αξηζκό 17.  

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ  ζε ζηηβάδεο.  

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ  ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

γ) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθόο ή νκνηoπνιηθόο) θαη ην ρεκηθό ηύπν ηεο έλσζεο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ ζηνηρείνπ  θαη αηόκσλ 3Υ.  

318) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Ba(OH)2(aq) + ΖNO3(aq) →                β) Mg(s) + HCl(aq) →                       γ) ΑgNO3(aq) + KI(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ):  

α) Σα ηζόηνπα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ηνπο.  

β) Σν ηόλ 20Φ
2+

 έρεη 18 ειεθηξόληα.  

γ) Tα ζηνηρεία 11Υ θαη 9 F ζρεκαηίδνπλ ηνληηθή έλσζε.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.  

319) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) ΚOH(aq) + Ζ2SO4(aq) →                  β) Cl2(g) + HI(aq) →                              γ) ΝaBr(aq) + AgNO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

2.2. Α) ηνλ παξαθάησ πίλαθα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα δπν ζηνηρείσλ Υ θαη Φ, πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ειεθηξνληαθή δνκή ηνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα.  

α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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β) Να ραξαθηεξίζεηε ηα ζηνηρεία Υ θαη Φ σο κέηαιια ή ακέηαιια.  

Β) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ παξαθάησ ελώζεσλ :  

α) Ζ2SO4          β) Ca(OH)2          γ) ΑgNO3          δ) K2O 

320) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) →               β) Al(s) + HBr(aq) →                     γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Γίλνληαη δύν δεύγε ζηνηρείσλ.  α) 15 X θαη 7Φ                         β) 7Φ θαη 16Ε 

ε πνην δεύγνο ηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Γίλεηαη ν πίλαθαο. 

 

Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό θαη δίπια ην ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα θάζε ρεκηθήο έλσζεο πνπ κπνξεί 

λα ζρεκαηηζηεί, ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα.  

321) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) AgNO3(aq) + NaI(aq) →              β) Ca(OH)2(aq) + HBr(aq) →                   γ) Εn(s) + HCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο;  

γ) Πνην είλαη ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο) πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Φ ; 

322) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Zn(s) + AgNO3(aq) →              β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                        γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 
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α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  

β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη ηζόηνπα.  

323) 2.1. Α) Nα νλνκαζηνύλ νη παξαθάησ ελώζεηο : α) ΚNΟ3       β) Mg(OH)2       γ) HBr          δ) Κ2S  

B) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη 

όιεο:            α) HI(aq) + Ca(OH)2(aq) →                       β) Cl2(g) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλεηαη ε αληίδξαζε β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία : 11Υ, 17Φ, 8Ε.  

α) Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο  

β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ) .  

     i) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ ζρεκαηίδεηαη νκνηνπνιηθόο δεζκόο.  

     ii) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Ε ζρεκαηίδεηαη ηνληηθόο δεζκόο.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.  

324) 2.1. Α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Ν ζηηο ελώζεηο: α) ΝΖ3,       β)ΖΝΟ3  

       Β) ην ηόλ λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Mg(OH)2(s) + H2S(aq)  →                        β) Cl2(g) + Na2S(aq)  →               γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

325) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Al(s) + HCl(aq) →                 β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                                       γ) KOH(aq) + ΖCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Α) Γίλεηαη όηη ην άηνκν ηνπ καγλεζίνπ (Mg) έρεη καδηθό αξηζκό 24 θαη 12 λεηξόληα.  

Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ καγλεζίνπ θαη λα θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζε 

ζηηβάδεο.  

Β) Ση είδνπο δεζκόο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 3Li θαη ηνπ ρισξίνπ, 17Cl ηνληηθόο ή νκνηνπνιηθόο;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ.  

326) 2.1. Γίλεηαη ην ηόλ: 39

19X  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ ηόληνο απηνύ.  

β) Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηνηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ Υ.  

γ) Με ηη είδνπο δεζκό (νκνηνπνιηθό ή ηνληηθό) ζα ελσζεί ην ζηνηρείν Υ κε ην ζηνηρείν 17Φ;  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ δεζκνύ.  
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2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + H2S(aq) →                   β) NaΟΖ(aq) + H2SO4(aq) →                    γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

327) 2.1. Α) Να γξάςεηε ζηελ θόια ζαο ηνπο αξηζκνύο 1-3 θαη δίπια ηνλ ρεκηθό ηύπν θαη ην όλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζπλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. 

 

Β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή ωρ λανθαζμένερ (Λ).  

α) Σν ηόλ ηνπ καγλεζίνπ (12Mg
2+

) πξνθύπηεη όηαλ άηνκν ηνπ Mg απνβάιιεη 2 ειεθηξόληα.  

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ καγγαλίνπ (Mn) ζην ηόλ MnO4
-
 είλαη +5  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Al(OH)3(s) + H2S(aq)  →                       β) Cl2(g) + Na2S(aq) →            γ) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

328) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) Zn(s) + FeCl2(aq) →               β) HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) →                 γ) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. A) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Cr ζηελ έλσζε: Cr2O7
2-

  

            β) Να ζπγθξίλεηε ηελ αηνκηθή αθηίλα ησλ 9F θαη 17Cl.  

B) Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ θαη λα εμεγήζεηε πώο ζρεκαηίδεηαη ν δεζκόο κεηαμύ αηόκσλ 17Cl θαη 

11Υ.  

329) 2.1. A) Nα σαπακηηπίζεηε ωρ ζωζηή (Σ) ή λανθαζμένη (Λ) ηην παπακάηω ππόηαζη:  

«Σα άηνκα 23

11X  θαη 24

12  έρνπλ ίδην αξηζκό λεηξνλίσλ.»  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  

Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.             α) Cl2(g) + Nal(aq) →                  β) AgNO3(aq)+ CaBr2(aq) →  

2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

 

α) Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζηε θόιια ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε.  
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β) Να εμεγήζεηε πνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα έρνπλ παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο.  

γ) Να γξάςεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο ) θαη πώο ζρεκαηίδεηαη ν δεζκόο πνπ αλαπηύζζεηαη 

κεηαμύ : 19Κ θαη Ε.  

330) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Zn(s) + HI(aq)  →                     β) H2SO4(aq) + NaOH(aq)  →                 γ) BaCO3(s) + HCl(aq)  → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

2.2. A) Να ζπγθξίλεηε ηηο αθηίλεο ησλ: 11Na θαη 19K.  

       Β) Να πεξηγξάςεηε ην δεζκό κεηαμύ ησλ 3X θαη 9Φ θαη λα γξάςεηε ην ρεκηθό ηύπν ηεο κεηαμύ ηνπο έλσζεο.  

331) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) CaI2(aq) + AgNO3(aq)  →               β) Cl2(g) + H2S(aq)  →                       γ) Βa(ΟΖ)2(aq) + ΖBr(aq)  → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 16S θαη 12Mg .  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ 16S θαη 12Mg .  

β) Δμεγήζηε γηαηί ην 12Mg εκθαλίδεηαη ζηηο ελώζεηο ηνπ σο ηόλ κε θνξηίν 2+  

γ) Σν 16S εκθαλίδεη παξόκνηεο (αλάινγεο) ρεκηθέο ηδηόηεηεο κε ην ζηνηρείν 15Υ ή κε ην 8Φ;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

332) 2.1. Α) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ην ρεκηθό ηύπν ή ην όλνκα 

ησλ παξαθάησ ελώζεσλ: 

 

Β) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία : 12 Υ, 17 Φ, 8 Ε.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ Υ, Φ, Ε  

β) Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ( Σ ) ή λανθαζμένερ ( Λ ) .  

    η) Σν ζηνηρείν Υ είλαη κέηαιιν.  

    ηη) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ ζρεκαηίδεηαη νκνηνπνιηθόο δεζκόο.  

    ηηη) Μεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Υ θαη Ε ζρεκαηίδεηαη ηνληηθόο δεζκόο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) Mg(s) + AgNO3(aq) →                  β) K2CO3(aq) + HCl(aq) →                γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

333) 2.1. Α) Να ππνινγηζηνύλ νη αξηζκνί νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζηηο παξαθάησ νπζίεο: α. Ζ2SO4       β. SO2  

       Β) Γίλεηαη : ριώξην, 35

17Cl  
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α)Πόζα πξσηόληα, λεηξόληα θαη ειεθηξόληα ππάξρνπλ ζην άηνκν ηνπ ρισξίνπ;  

β) Πώο θαηαλέκνληαη ηα ειεθηξόληα ηνπ αηόκνπ ηνπ ρισξίνπ ζε ζηηβάδεο;  

γ) ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα βξίζθεηαη ην ριώξην;  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο.  

α) CaS(s) + HCl(aq) →                       β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →                 γ) Br2(l) + KI(aq)  → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

334) 2.1. α) Πώο νλνκάδνληαη νη ελώζεηο : FeSO4 , H3PO4, ΚCl, NaOH, HCl, CO2  

β) Αλ ππάξρνπλ δνρεία θαηαζθεπαζκέλα από Cu θαη Al, εμεγήζηε ζε πνην δνρείν είλαη δπλαηόλ λα απνζεθεπηεί 

δηάιπκα FeSO4 .  

2.2. Α) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 19Κ θαη 17Cl.  

α) Να γξάςεηε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα άηνκα ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ ρισξίνπ.  

β) Να αλαθέξεηε ην είδνο ηνπ δεζκνύ (ηνληηθό ή νκνηνπνιηθό) κεηαμύ απηώλ ησλ αηόκσλ.  

γ) Να αλαθέξεηε αλ ε έλσζε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ K θαη Cl:  

     i) έρεη πςειό ή ρακειό ζεκείν ηήμεο  

     ii) ηα πδαηηθά δηαιύκαηά ηεο άγνπλ ή όρη ην ειεθηξηθό ξεύκα  

Β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ Cl ζην ηόλ: ClO3
- 
 

335) 2.1. Α) Σν Υ αλήθεη ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ 1ε (ΗΑ) νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.  

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ Υ.  

β) Με ηη δεζκό ζα ελσζεί ην Υ κε ην 17 Cl;  

Β) Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο λα γξάςεηε αλ ν δεζκόο είλαη νκνηνπνιηθόο ή ηνληηθόο.  

    α) Ο δεζκόο απηόο ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ελόο κεηάιινπ θαη ελόο ακεηάιινπ.  

    β) Ο δεζκόο απηόο δεκηνπξγείηαη κε ηε ακνηβαία ζπλεηζθνξά κνλήξσλ ειεθηξνλίσλ.  

2.2  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) AgNO3(aq) + HBr (aq) →             β) Zn(s) + HCl(aq) →                     γ) ΚΟΖ(aq) + ΖΝΟ3(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

336) 2.1. Α) Να νλνκαζηνύλ νη ελώζεηο: α) HCl      β) Mg(OH)2     γ) CO2       δ) Ca3(PO4)2  

Β) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ S ζην κόξην ηνπ Ζ2SO4.  

     β)Σν 16S κε ην 11Νa ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθό ή ηνληηθό δεζκό;  

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ πνπ 

γίλνληαη όιεο:  

α) KCl(aq) + AgNO3(aq)  →                β) NaOH(aq) + HBr(aq) →                 γ) Cl2(g) + CaBr2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

337) 2.1. Α) To άηνκν ελόο ζηνηρείνπ Υ έρεη κάδα 2 θνξέο κεγαιύηεξε από ην άηνκν 12

6C . Σν Ar ηνπ Υ είλαη:  
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α) 12 ,         β) 18 ,      γ) 24 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να βξείηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ 2νπ κέινπο ηεο νκάδαο ησλ αινγόλσλ θαη λα γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή 

δνκή ηνπ.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Al(ΟΖ)3(s) + ΖCl(aq) →           β) Zn(s) + AgNO3(aq) →              γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

338) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ζηνηρεία ηεο 3εο (ΗΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο.  

β) Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ Ν, αλήθνπλ ζηελ 4ε πεξίνδν.  

γ) Σν ζηνηρείν Φ πνπ βξίζθεηαη ζηε 2ε (ΗΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 20.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Al(OH)3(s) + HCl(aq) →              β) AgNO3(aq) + KI(aq) →                γ) Cl2(g) + NaBr(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

339) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) 1 mol Ζ2Ο πεξηέρεη 2NA άηνκα πδξνγόλνπ.  

β) Έλα κόξην H2 έρεη κάδα 2g (Γίλεηαη: Ar(H)=1).  

γ) Σν άηνκν 35

17Cl  πεξηέρεη 17 λεηξόληα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →               β) HCl(aq) + CaS(aq) →                     γ) HCl(aq) + Ca(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε γηαηί γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

340) 2.1. Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο δελ γίλεηαη;  

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) →                        β) HCl(aq) + CaS(aq) →   

γ) HCl(aq) + NaNO3(aq) →                        δ) HCl(aq) + Mg(s) →   

Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο), αλαθέξνληαο θαη 

γηα πνην ιόγν γίλνληαη.  

2.2. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

β) Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο.  

γ) Σν 11Νa έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 11Νa
+
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Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

341) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) Ζ δηαθνξά ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ από ην καδηθό αξηζκό ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό λεηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ.  

β) Σν 19Κ
+
 έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό ειεθηξνλίσλ από ην 17Cl

-
 .  

γ) Σν ζηνηρείν Υ πνπ βξίζθεηαη ζηε 17ε (VIIA) νκάδα θαη ζηελ 2ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 17.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) HΗ(aq) + AgNO3(aq) →                 β) HΗ(aq) + CaS(aq) →                      γ) HΗ(aq) + Ca(OH)2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

342) Γηαιύνληαη 22,2 g CaCl2 ζην λεξό θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη όγθν 250mL (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Παίξλνπκε 50mL από ην Γ1 θαη ηα αξαηώλνπκε κε λεξό κέρξηο όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ2). Να βξεζεί ε % w/v 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

γ) ε 100mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεηαη ε αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα πιήξε αληίδξαζε. Πόζε 

κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ag)= 108, Ar (Ca)=40, Ar (Cl)=35,5. 

343) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Εn(s) + HCl(aq) →                 β) AgNO3(aq) + KBr(aq) →                   γ) Ca(ΟΖ)2(aq) + ΖCl(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

2.2. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4 L  

β) Ζ έλσζε κεηαμύ ηνπ ζηνηρείνπ 17Υ θαη ηνπ ζηνηρείνπ 19Φ είλαη ηνληηθή.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

344) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ δηαιύεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δάραξεο απ’ όηη ζε ίδηα πνζόηεηα θξύνπ 

λεξνύ.  

β) Έλα ζσκαηίδην πνπ πεξηέρεη 19 πξσηόληα, 19 λεηξόληα θαη 18 ειεθηξόληα, είλαη έλα αξλεηηθό ηόλ.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Ca(ΟΖ)2(s) + HCl(aq) →                      β) AgNO3(aq) + KBr(aq) →                        γ) Cl2(g) + Nal(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

345) 2.1. Α) To άηνκν ελόο ζηνηρείνπ Υ έρεη κάδα 3 θνξέο κεγαιύηεξε από ην άηνκν . Σν Ar ηνπ Υ είλαη:  

α) 18 ,          β) 36 
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Β) Να βξείηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ 2νπ κέινπο ηεο νκάδαο 17 (VIIA) θαη λα γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή 

ηνπ.  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Εn(ΟΖ)2(s) + ΖCl(aq) →                       β) Zn(s) + AgNO3(aq) →                    γ) K2CO3(aq) + CaCl2(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

346) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Έλα πνηήξη (Α) πεξηέρεη 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αιαηηνύ 10% w/w. Μεηαθέξνπκε 50mL από ην δηάιπκα 

απηό ζε άιιν πνηήξη (Β). Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο αιαηηνύ ζην πνηήξη (Β) είλαη 5 % w/w.  

β) Σα ζηνηρεία ηεο 3εο (ΗΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο.  

γ) ηνηρείν κε Ar=31 θαη Mr=124, έρεη ζην κόξηό ηνπ 4 άηνκα.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →                β) FeCl2(aq) + K2S(aq) →                  γ) Cl2(g) + H2S(aq) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

347) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπο.  

β) Tα ηζόηνπα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό λεηξνλίσλ  

γ) Ζ έλσζε κεηαμύ 11Na θαη 9F είλαη ηνληηθή.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) →           β) FeCl3(aq) + KOH(aq) →              γ) Zn(s) + HCl(aq) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β.  

348) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) To 20Ca αλήθεη ζηε 2ε (ΗΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν  

β) Σα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο έλσζεο ΥΦ πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθό αηνκηθό αξηζκό  

γ) Ζ ειεθηξαξλεηηθόηεηα δείρλεη ηελ ηάζε ησλ αηόκσλ λα απσζνύλ ειεθηξόληα όηαλ ελώλνληαη κε άιια άηνκα.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + ΝaI(aq) →            β) H2SO4(aq) + NaOH(aq) →                   γ) FeCl2(aq) + K2S(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

349) 2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σo ριώξην (17Cl) κπνξεί λα ζρεκαηίζεη νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο.  
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β) Ζ ειεθηξαξλεηηθόηεηα θαζνξίδεη ηελ ηάζε ησλ αηόκσλ λα απνβάιινπλ ειεθηξόληα.  

γ) Σν 17Cl πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 9F.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Cl2(g) + H2S(aq) →                  β) NaΟΖ(aq) + H2SO4(aq) →              γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) →  

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

350) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ);  

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα.  

β) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

γ) Σα άηνκα 23

11Na  θαη 24

11Na  είλαη ηζόηνπα.  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο.  

α) Na2CO3(aq) + HCl(aq) →              β) Na2S(s) + HCl(aq) →                        γ) Zn(s) + HCl(aq) →   

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ.  

351) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία ηεο 2εο (ΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ δύν ζηηβάδεο. 

β) Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ Μ, αλήθνπλ ζηελ 3ε πεξίνδν. 

γ) Σν ζηνηρείν Φ πνπ βξίζθεηαη ζηε 2ε (ΗΗΑ) νκάδα θαη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, έρεη αηνκηθό 

αξηζκό 20. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Mg(OH)2(s) + HCl(aq) →              β) AgNO3(aq) + NaI(aq)→                      γ) Cl2(g) + NaBr(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

352) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ηζόηνπα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ. 

β) Σν 12Mg
2+

 έρεη 10 ειεθηξόληα. 

γ) Σα άηνκα X θαη Φ ηεο ρεκηθήο έλσζεο ΥΦ κπνξνύλ λα έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αξηζκό 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Βa(ΟΖ)2(aq) + Ζ2SO4(aq) →              β) Zn(s) + CuCl2(aq) →                    γ) Na2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ.  

353) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

105 

 

α) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ δηαιύεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δάραξεο απ’ όηη ζε ίδηα πνζόηεηα θξύνπ 

λεξνύ. 

β) Έλα ζσκαηίδην πνπ πεξηέρεη 19 πξσηόληα, 19 λεηξόληα θαη 18 ειεθηξόληα, είλαη έλα αξλεηηθό ηόλ. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

2.2.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Zn(OH)2(s) + HI(aq) →                  β) AgNO3(aq) + CaI2(aq) →                    γ) Cl2(g) + NaI(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

354) 2.1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cl2(g) + HBr(aq) →           β) AgNO3(aq) + NaBr(aq) →                  γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

2.2. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4L. 

β) Ζ έλσζε κεηαμύ ηνπ ζηνηρείνπ 17Υ θαη ηνπ ζηνηρείνπ 19Φ είλαη ηνληηθή. 

γ) Έλα κείγκα είλαη πάληνηε εηεξνγελέο. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.  

355)  2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4L. 

β) Οη ηνληηθέο ελώζεηο ζε ζηεξεή θαηάζηαζε είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

γ) Σν 19Κ απνβάιεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 11Na. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →         β) HCl(aq) + Na2SO3(aq) →                γ) HCl(aq) + Mg(s) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

356)  2.1. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ επόμενερ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ): 

α) Σα ζηνηρεία κηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηελ ίδηα αηνκηθή αθηίλα. 

β) Σν 19Κ απνβάιεη ειεθηξόληα επθνιόηεξα από ην 11Na. 

γ) Σν ζηνηρείν 16Υ αλήθεη ζηελ 16
ε
 νκάδα (VIA) θαη ζηελ 3

ε
 πεξίνδν. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) →             β) HCl(aq) + Na2CO3(aq) →                   γ) H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη β. 

357)  2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) έρεη όγθν 22,4L. 
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β) 1L O2(g) πεξηέρεη πεξηζζόηεξα κόξηα απ’ όηη 1L N2(g), ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο P, T. 

γ) 1 mol κνξίσλ Ο2 έρεη κάδα 32g [Ar(O)=16]. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) HCl(aq) + Ca(OH)2(aq) →           β) HCl(aq) + Na2S(aq) →                       γ) HCl(aq) + F2(g) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

358)  2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Έλα πνηήξη (Α) πεξηέρεη 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αιαηηνύ 10% w/w. Μεηαθέξνπκε 50mL από ην δηάιπκα 

απηό ζε άιιν πνηήξη (Β). Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο αιαηηνύ ζην πνηήξη (Β) είλαη 5% w/w. 

β) Σα ζηνηρεία ηεο 3
εο

 (ΗΗΗΑ) νκάδαο έρνπλ ηξεηο ζηηβάδεο. 

γ) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ Ν ζην ΖΝΟ3 είλαη +5. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο (πξντόληα θαη ζπληειεζηέο) ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ 

πνπ γίλνληαη όιεο. 

α) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq) →               β) Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) →                γ) Cl2(g) + H2S(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

359) 2.1. Α) Σν άηνκν ελόο ζηνηρείνπ Υ έρεη κάδα 2 θνξέο κεγαιύηεξε από ην άηνκν 12

6C . Σν Ar ηνπ Υ είλαη: 

α) 12                β) 18              γ) 24 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β) Να βξείηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ αινγόλνπ πνπ αλήθεη ζηελ 3
ε
 πεξίνδν θαη λα γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή 

δνκή ηνπ. 

2.2. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ σημικέρ εξιζώζειρ (πποϊόνηα και ζςνηελεζηέρ) ηων παπακάηω σημικών ανηιδπάζεων πος 

γίνονηαι όλερ. 

α) Ca(OH)2(aq) + HCl(aq) →            β) Zn(s) + AgNO3(aq) →                   γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 

360) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 

α) Σα ζηνηρεία κηαο νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ. 

β) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ Ν ζην ΖΝΟ2 είλαη +5. 

γ) Σα άηνκα 23

11Na θαη 24

11Na  είλαη ηζόηνπα. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ σημικέρ εξιζώζειρ (πποϊόνηα και ζςνηελεζηέρ) ηων παπακάηω σημικών ανηιδπάζεων πος 

γίνονηαι όλερ. 

α) Na2SO3(aq) + HCl(aq) →               β) Na2S(aq) + HCl(aq) →                     γ) Zn(s) + HCl(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο α θαη γ. 

361) 2.1. Ποιερ από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ (Σ) και ποιερ λανθαζμένερ (Λ); 
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α) Σν 19Κ
+
 έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην 17Cl

-
. 

β) ε 5 mol H2O πεξηέρνληαη 10mol αηόκσλ πδξνγόλνπ. 

γ) Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ S ζην H2SO3 είλαη +6. 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 

2.2. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ σημικέρ εξιζώζειρ (πποϊόνηα και ζςνηελεζηέρ) ηων παπακάηω σημικών ανηιδπάζεων πος 

γίνονηαι όλερ. 

α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) →              β) Cl2(g) + HBr(aq) →                  γ) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) → 

Να αλαθέξεηε ην ιόγν πνπ γίλνληαη νη αληηδξάζεηο β θαη γ. 
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 Θέμα 4ο 

Ασκήσεις 
 

1)  Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,5Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 

0,2Μ.    

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HCl 0,2Μ. 

γ) Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε STP) πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn. 

 

2) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΖNO3. Σν δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε έρεη ζπγθέληξσζε 0,7 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ζε ΖNO3. 

β) ε 50 mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη 

έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΖΝΟ3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) άιαηνο CaCO3 κπνξεί λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (C)=12, Ar (Ν)=14, Ar (Ο)=16, Ar (Ca)=40. 

3)  Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα Ba(ΟΖ)2 ζπγθέληξσζεο 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πόζε κάδα (ζε g) Ba(ΟΖ)2 πεξηέρεηαη ζε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) ε 75 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 75 mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Από ην δηάιπκα Γ1, παίξλνπκε 0,25 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3. Πόζε πνζόηεηα (ζε mol) άιαηνο ζα παξαρζεί από ηελ αληίδξαζε; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar (Ζ)=1, Αr (Ο)=16, Αr (Βa)=137 

 

4)  Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα K2S κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 80 mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 120mL δηαιύκαηνο K2S ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ K2S ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 125 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ 

πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (S)=32, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108 

5) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Na2CO3 κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 
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β) ε 25 mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 50mL δηαιύκαηνο Na2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,75 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Na2CO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ 50 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (O)=16, Ar (Na)=23, Ar (Ca)=40 

6) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) ε 10mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Pb(NO3)2 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη 

έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 60mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (S)=32, Ar (Pb)=207 

7) Γηαιύνληαη 3,4 g AgNO3 ζε λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 180mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ζηεξενύ CaCl2 απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε αληίδξαζε κε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: 

Ar (N) = 14, Ar (O) = 16, Ar (Cl) = 35,5, Ar (Ca) = 40, Ar (Ag) = 108. 

8) Γηαιύνληαη 6,62 g Pb(NO3)2 ζε λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 15mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 60mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 200mL δηαιύκαηνο Γ1, κε ηελ 

αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2CO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: 

Ar (C) =12, Ar (N) =14, Ar (O) =16, Ar (Pb )=207. 

9) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα Ζ2SO4 θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 400mL θαη 

ζπγθέληξσζε 2M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) 150mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ζ2SO4 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) 0,25L ηνπ δηαιύκαηνο Γ, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα ζηεξενύ Na2CO3. Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν 

όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Ζ)=1, Ar (O)=16, Ar (S)=32. 
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10) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 500mL θαη ζπγθέληξσζε 0,6 M 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Όγθνο 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλεηαη κε 150mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο KOH κε ζπγθέληξσζε 1 Μ, πνπ απαηηείηαη 

γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

11) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε έλα πδαηηθό δηάιπµα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,5 M (δηάιπµα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε µάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπµα Γ1. 

β) Όγθνο 100mL ηνπ δηαιύµαηνο Γ1 αξαηώλεηαη µε 300mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπµα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπµα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύµαηνο ΝαOH µε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο µε 0,1 L ηνπ δηαιύµαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνµηθέο µάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

12) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα BaCl2 κε όγθν 200mL θαη ζπγθέληξσζε 0,6 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) BaCl2 πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 40mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 80mL λεξνύ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ BaCl2 ζην δηάιπκα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ απαηηείηαη γηα λα 

αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ba)=137. 

13) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα NaOH θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη ζπγθέληξσζε 0,8 M 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Όγθνο 150mL λεξνύ πξνζηίζεηαη ζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1, νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε 

ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ NaOH ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ΝaΟΖ, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (ΝΖ4)2SO4. Να 

ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ, ζε STP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Νa)=23. 

14) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα CaCl2 κε όγθν 400mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) CaCl2 πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) 80mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 20mL ηνπ Γ1, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ CaCl2 ζην δηάιπκα Γ2; 
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γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε mL) δηαιύκαηνο Na2SO4(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,1Μ απαηηείηαη γηα λα 

αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ca)=40. 

15) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΚOH θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,4 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚOH(aq) πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) Όγθνο 30mL λεξνύ πξνζηίζεηαη ζε 10mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΚOH ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Όγθνο 0,15 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξά πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο άιαηνο (ΝΖ4)2SO4 . Να 

ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Κ)=39. 

16) Σα αθόινπζα εξσηήκαηα πξνέθπςαλ όηαλ νκάδα καζεηώλ πεηξακαηίζηεθε ζε ζρνιηθό εξγαζηήξην κε ηηο 

νπζίεο Ba(ΟΖ)2 θαη ΖNO3. 

α) Πόζε κάδα (ζε g) ζηεξενύ Ba(ΟΖ)2 πξέπεη λα δηαιπζεί ζε λεξό ώζηε λα παξαζθεπαζηνύλ 400mL δηαιύκαηνο 

Ba(ΟΖ)2 κε ζπγθέληξσζε 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1); 

β) Όηαλ ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηεζνύλ 300mL λεξνύ, πξνθύπηεη αξαησκέλν δηάιπκα. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην αξαησκέλν δηάιπκα; 

γ) Όγθνο 0,2 L δηαιύκαηνο Γ1, εμνπδεηεξώλεηαη πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΖNO3 ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ (δηάιπκα Γ2). Να ππνινγηζηεί πόζνο όγθνο (ζε mL) δηαιύκαηνο Γ2 

απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Ba)=137. 

17) Με δηάιπζε 6,8 g AgNO3 ζε λεξό, παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 200mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Nα ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 60mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 340mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 50mL δηαιύκαηνο Γ1, κε 

πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (N)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32, Ar (Ag)=108. 

18) Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ κε δηάιπζε 22,4 g ζηεξενύ ΚΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα Γ πνπ παξαζθεπάζηεθε είρε όγθν 400mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέηνπκε 150mL λεξνύ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αξαησκέλνπ 

δηαιύκαηνο. 

γ) Από ην δηάιπκα Γ παίξλνπκε 0,2 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

Ζ2SO4. Να ππνινγίζεηε πόζα g άιαηνο ζα παξαρζνύλ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S) 32, Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 
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19) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2Μ (δηάιπκα Γ). 

Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε λεξό κέρξη ην 

ηειηθό δηάιπκα λα απνθηήζεη όγθν 200mL. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο ζα παξαρζεί αλ από ην αξρηθό δηάιπκα Γ πάξνπκε 0,3 L θαη ηα εμνπδεηεξώζνπκε κε 

πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr (S) = 32, Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

20) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 150mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ 

πξνζζέζνπκε ηεηξαπιάζην όγθν λεξνύ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Ζ2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

21)Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ κε δηάιπζε 4 g ζηεξενύ ΝαΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε (Γ1) είρε όγθν 200mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ)ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε έλα πείξακα άιιε νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ 0,1 M (δηάιπκα Γ2) κε αξαίσζε 

200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα Γ1 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπαζηεί ην δηάιπκα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 500mL δηαιύκαηνο 

ΝaΟΖ 0,1 M. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

22)Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl 1Μ (δηάιπκα Γ). 

Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HCl πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε 100mL 

δηαιύκαηνο HCl 2 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 7,4 g Ca(ΟΖ)2 . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Cl)=35,5 ,Αr(Ca)=40. 

23)Έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 (δηάιπκα Γ) παξαζθεπάζηεθε κε ηε δηάιπζε 0,148 g Ca(ΟΖ)2 ζε λεξό κέρξηο 

όγθνπ 200mL. Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη αλ αλακείμνπκε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο (Γ) κε 2 L 

δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,03 Μ. 
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γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, αλ αληηδξάζνπλ 2 L δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,03 Μ κε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο ΖBr. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ca)=40, Αr(Br)=80, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

24) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HNO3 0,2 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ζε πόζα mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πεξηέρνληαη 0,63 g HNO3. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε 300mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ από ην αξρηθό δηάιπκα (Γ) πάξνπκε 2 L θαη ηα 

εμνπδεηεξώζνπκε πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Βa(ΟΖ)2 . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(N)=14, Αr(Ο)=16, Αr(Ba)=137. 

25) ε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ δηαιύνληαη 2,24 L αεξίνπ HCl (ζε STP), νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ πνπ 

έρεη όγθν 200mL. Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζηεζνύλ 300mL 

λεξνύ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, όηαλ 4 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ αληηδξάζνπλ κε 

πεξίζζεηα δηαιύκαηνο HCl. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ca)=40, Αr(Cl)=35,5 . 

26) ε έλα εξγαζηήξην δηαζέηνπκε δηάιπκα H2SO4 10 M (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε νξηζκέλν όγθν δηαιύκαηνο Γ1 έηζη, ώζηε λα 

παξαζθεπαζηνύλ 450mL δηαιύκαηνο H2SO4 1 Μ (δηάιπκα Γ2). 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, αλ αληηδξάζνπλ 2 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,1 Μ κε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο Γ2. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

27) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα Βa(ΟΖ)2 0,1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ Βa(ΟΖ)2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ . 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 2 L δηαιύκαηνο Γ κε 1 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Βa(ΟΖ)2 0,01 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) ηνπ αεξίνπ ΖCl (ζε STP) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(Ba)=137. 

28) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HNO3 1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 0,2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ . 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 2 L δηαιύκαηνο Γ κε 2 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 Μ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

200mL δηαιύκαηνο Γ. 
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(N)=14. 

29) Έλα εξγαζηήξην δηαζέηεη πδαηηθό δηάιπκα ΝΖ3 1 M (δηάιπκα Γ). Nα ππνινγίζεηε: 

α) ζε πόζα mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πεξηέρνληαη 1,7 g ΝΖ3. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ πξνζζέζνπκε λεξό ζε 400mL δηαιύκαηνο Γ 

κέρξηο όγθνπ 1 L. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) από ην αξρηθό δηάιπκα ΝΖ3 (Γ) πνπ απαηηείηαη γηα λα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο 2,24 L Ζ2S 

(κεηξεκέλα ζε STP). 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(N)=14. 

30) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ ΖNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,1 Μ.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ Ca(OH)2 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ Γ1. 

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Ν)=14, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 

31) Γηαζέηνπκε 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaBr2 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1.  

β) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη όηαλ πξνζηεζνύλ 80mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 10 L δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3. 

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Br)=80, Ar (Ag)=108 

32) Γηαζέηνπκε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1) 

Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) π
1
δαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 1,2 Μ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 1 Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ δηαιύκαηνο 

Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Na)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 

33) Σν γαζηξηθό πγξό αζζελνύο πνπ πάζρεη από έιθνο ηνπ δσδεθαδαθηύινπ, έρεη ζπγθέληξσζε ΖCl 0,05Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1.  

β) Αλ ππνηεζεί όηη κέζα ζην ζηνκάρη εηζέξρνληαη 3 L γαζηξηθνύ πγξνύ ηελ εκέξα,  

         1) πόζε κάδα (g) Al(OH)3 απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ΖCl ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ; 

         2) Πόζε κάδα (g) Μg(OH)2 απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ΖCl ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ; 

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (Al)=27, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 

34) Σν ζαιαζζηλό λεξό έρεη ζπγθέληξσζε ζε MgCl2 0,05 Μ. Να ππνινγηζζνύλ: 
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α) Ζ κάδα (g) MgCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ;  

β) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,02 Μ ζε 

MgCl2.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνζζήθε πεξίζζεηαο Na2CO3 ζε 200mL ζαιαζζηλνύ 

λεξνύ.  

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (C)=12, Ar (O)= 16 

35) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα ΖΝΟ3 ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 15,8 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100mL δηαιύκαηνο ληηξηθνύ νμένο 3 

Μ;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 3 Μ;  

Γίλνληαη: Ar (N)=14, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 

36) α) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 10 Μ απαηηνύληαη γηα λα παξαζθεπάζνπκε 200mL δηαιύκαηνο ΖCl 

2,5 Μ. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

HCl 0,1Μ κε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 0,001 Μ. 

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚOH 0,12 Μ απαηηνύληαη 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

H2SO4. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο H2SO4; 

37) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,2 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,05Μ. 

β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 5 M πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 3 Μ. 

γ) Καηά ηελ επίδξαζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl ζε πεξίζζεηα Zn παξάγνληαη 2240mL αεξίνπ ζε STP. 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ νμένο. 

38) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,2 Μ. 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH 0,5 Μ θαη 1 Μ γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,8 Μ; 

γ) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 1 M απαηηνύληαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

NaOH 0,5 Μ; 

39) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaΟΖ ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaΟΖ πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. (κνλάδεο 7) 

β) Ο όγθνο (mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,1Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Νa)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 

40) Τδαηηθό δηάιπκα KΟΖ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 16,8 % w/v (δηάιπκα Γ1) 
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α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

δηαιύκαηνο Γ1; (κνλάδεο 10) 

Γίλνληαη: Ar (Ζ)= 1, Ar (K)=39, Ar (O)=16 

41) Τδαηηθό δηάιπκα MgCl2 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 38 % w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηα κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ αληίδξαζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε 

πνζόηεηα AgNO3;  

Γίλνληαη: Ar (Mg)= 24, Ar (Cl)=35,5, Ar (Ag)=108 

42) Τδαηηθό δηάιπκα HΝO3 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 12,6 % w/v (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζεί: 

α) ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1,  

β) πνηόο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ.  

γ) ε κάδα (g) ηνπ Ca(OH)2 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 100mL ηνπ Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Ν)=14, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 

43) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HNO3 1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 0,2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ . 

β) ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 2 L δηαιύκαηνο Γ κε 2 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 Μ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

200mL δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

44) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα Βa(ΟΖ)2 0,1Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ Βa(ΟΖ)2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ . 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 2 L δηαιύκαηνο Γ κε 1 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Βa(ΟΖ)2 0,01 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) ηνπ αεξίνπ ΖCl (ζε STP) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(Ba)=137. 

45) ε έλα εξγαζηήξην παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,1 M κε αξαίσζε ππθλνύ δηαιύκαηνο HCl 10 M 

(δηάιπκα Γ) πνπ ππάξρεη ζην εκπόξην. Να ππνινγηζηνύλ: 

α) ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ν όγθνο (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό έηζη, ώζηε λα παξαζθεπαζηνύλ 300mL 

δηαιύκαηνο HCl 0,1Μ. 
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γ) ν όγθνο (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο HCl 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,4 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Βa(ΟΖ)2 0,1 Μ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5. 

45) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HBr 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξηο 

όγθνπ 400mL . 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 300mL δηαιύκαηνο Βa(ΟΖ)2 0,1 Μ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(Br)=80. 

46) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξη ηα 

500mL . 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 1,6g ΝaΟΖ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. 

47) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξη ηα 

500mL . 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 1,6g ΝaΟΖ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. 

48) Έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 (δηάιπκα Γ) παξαζθεπάζηεθε κε ηε δηάιπζε 0,148 g Ca(ΟΖ)2 ζε λεξό κέρξηο 

όγθνπ 200mL. Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη αλ αλακείμνπκε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο (Γ) κε 2 L 

δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,03 Μ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, αλ αληηδξάζνπλ 2L δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,03 Μ κε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο ΖBr. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ca)=40, Αr(Br)=80 , Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

49) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl 1Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HCl πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε ζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε 

100mL δηαιύκαηνο HCl 2 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη πιήξε εμνπδεηέξσζε 2,4 g Mg(ΟΖ)2 . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Mg)=24, Αr(Cl)=35,5. 

50) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH 0,1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ KOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 3 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 
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β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 30mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, γηα λα πάξνπκε έλα δηάιπκα 

KOH 0,01Μ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα Ζ2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(S)=32 , Αr(K)=39. 

51) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Na2S πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,4 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Na2S πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 90mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 110mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2S κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα 

άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Na2S ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 400mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Na)=23, Ar(S)=32, Ar(Ag)=108. 

52) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 4% w/v (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 300mL δηαιύκαηνο 

NaΟΖ 0,01 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 600mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23. 

53) Παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα K2CO3 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 15mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεληαη 45mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ, νπόηε 

πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Κ2CO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξάζνπλ 

πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108. 

54) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΖNO3 κε ζπγθέληξσζε ΖNO3 1,4 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ζε ΖNO3. 

β) 100mL ηνπ Γ1 αλακεηγλύνληαη κε 300mL δηαιύκαηνο ΖNO3(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα 

άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΖΝΟ3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο CaCO3(s) πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (Ca)=40. 

55) Σα αθόινπζα εξσηήκαηα πξνέθπςαλ όηαλ νκάδα καζεηώλ πεηξακαηίζηεθε ζε ζρνιηθό εξγαζηήξην κε ηηο 

νπζίεο Ba(ΟΖ)2 θαη ΖNO3. 

α) Πόζε κάδα (ζε g) ζηεξενύ Ba(ΟΖ)2 πξέπεη λα δηαιπζεί ζε λεξό ώζηε λα παξαζθεπαζηνύλ 400mL δηαιύκαηνο 

Ba(ΟΖ)2 κε ζπγθέληξσζε 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1); 
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β) Όηαλ ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηεζνύλ 300mL λεξνύ, πξνθύπηεη αξαησκέλν δηάιπκα. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην αξαησκέλν δηάιπκα; 

γ) Όγθνο 0,2 L δηαιύκαηνο Γ1, εμνπδεηεξώλεηαη πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΖNO3 ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ (δηάιπκα Γ2). Να ππνινγηζηεί πόζνο όγθνο (ζε mL) δηαιύκαηνο Γ2 

απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Ba)=137. 

56) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΚOH θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,4 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚOH(aq) πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) Όγθνο 30mL λεξνύ πξνζηίζεηαη ζε 10mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΚOH ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Όγθνο 0,15 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξά πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο άιαηνο (ΝΖ4)2SO4 . Να 

ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Κ)=39. 

57) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα CaCl2 κε όγθν 400mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) CaCl2 πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) 80mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 20mL ηνπ Γ1, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ CaCl2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε mL) δηαιύκαηνο Na2SO4(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ απαηηείηαη γηα λα 

αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ca)=40. 

58) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε έλα πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,5 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Όγθνο 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλεηαη κε 300mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝαOH κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Ν)=14, Ar(O)=16, Ar(Pb)=207. 

59) Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ κε δηάιπζε 22,4 g ζηεξενύ ΚΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα Γ πνπ παξαζθεπάζηεθε είρε όγθν 400mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέηνπκε 150mL λεξνύ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αξαησκέλνπ 

δηαιύκαηνο . 

γ) Από ην δηάιπκα Γ παίξλνπκε 0,2 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

Ζ2SO4. Να ππνινγίζεηε πόζα g άιαηνο ζα παξαρζνύλ. 
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Α r(S)=32, Αr(K)=39. 

60) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 500mL θαη ζπγθέληξσζε 0,6 M 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Όγθνο 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλεηαη κε 150mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο KOH κε ζπγθέληξσζε 1 Μ, πνπ απαηηείηαη 

γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

61) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ KOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 150mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ 0,1 Μ (Γ2). Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Aπό ην δηάιπκα Γ1 παίξλνπκε 2 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4. Να 

ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S)=32, Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

62) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα Ζ2SO4 θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 400mL θαη 

ζπγθέληξσζε 2 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) 150mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ζ2SO4 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα ζηεξενύ K2CO3. Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν 

όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Ζ)=1, Ar(O)=16, Ar(S)=32. 

63) Γηαιύνληαη 6,62 g Pb(NO3)2 ζε λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 15mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 60mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 20mL δηαιύκαηνο Γ1, κε ηελ 

αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2CO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

64) Γηαιύνληαη 3,4 g AgNO3 ζε λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 180mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ζηεξενύ CaCl2 απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε αληίδξαζε κε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1. 
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Ν)=14, Ar(O)=16, Ar(Cl)=35,5 , Ar(Ca)=40, Ar(Ag)=108. 

65) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 150mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ 

πξνζζέζνπκε ηεηξαπιάζην όγθν λεξνύ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Ζ2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. 

66) Γηαζέηνπµε πδαηηθό δηάιπµα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπµα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε µάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπµα Γ1 

β) ε 10mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 40mL πδαηηθνύ δηαιύµαηνο Pb(NO3)2 µε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη 

έλα άιιν δηάιπµα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπµα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε µάδα (ζε g) ηδήµαηνο ζρεµαηίδεηαη όηαλ 60mL ηνπ δηαιύµαηνο Γ1 αληηδξάζνπλ πιήξσο 

µε ηελ αθξηβώο απαηηνύµελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύµαηνο Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνµηθέο µάδεο: Ar(Ν)=14, Ar(O)=16, Ar(S)=32, Ar(Pb)=207. 

67) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα K2S κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 80mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 120mL δηαιύκαηνο K2S ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ K2S ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 125mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (S)=32, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108. 

68) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα BaCl2 κε όγθν 200mL θαη ζπγθέληξσζε 0,6 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) BaCl2 πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 40mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 80mL λεξνύ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ BaCl2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ απαηηείηαη γηα λα 

αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ba)=137. 

69) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα NaOH θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη ζπγθέληξσζε 0,8 M 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Όγθνο 150mL λεξνύ πξνζηίζεηαη ζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1, νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε 

ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ NaOH ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ΝaΟΖ, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (ΝΖ4)2SO4. Να 

ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ, ζε STP; 
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Νa)=23. 

70) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα CaCl2 κε όγθν 400mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) CaCl2 πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) 80mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 20mL ηνπ Γ1, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ CaCl2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε mL) δηαιύκαηνο Na2SO4(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ απαηηείηαη γηα λα 

αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ca)=40. 

71) ην εξγαζηήξην ρεκείαο ηνπ ζρνιείνπ καο ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,074 % w/v (δηάιπκα Γ). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο (Γ). 

β) Μηα νκάδα καζεηώλ ρξεηάδεηαη, γηα ην πείξακα ηεο έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ. Να ππνινγίζεηε 

ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πάξνπλ νη καζεηέο 250mL δηαιύκαηνο 

Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ. 

γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,2 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ca)=40, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

72) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΚOH θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,4 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚOH(aq) πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) Όγθνο 30mL λεξνύ πξνζηίζεηαη ζε 10mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΚOH ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Όγθνο 0,15 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξά πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο άιαηνο (ΝΖ4)2SO4 . 

Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Κ)=39. 

73) Σ α αθόινπζα εξσηήκαηα πξνέθπςαλ όηαλ νκάδα καζεηώλ πεηξακαηίζηεθε ζε ζρνιηθό εξγαζηήξην κε ηηο 

νπζίεο Ba(ΟΖ)2 θαη ΖNO3. 

α) Πόζε κάδα (ζε g) ζηεξενύ Ba(ΟΖ)2 πξέπεη λα δηαιπζεί ζε λεξό ώζηε λα παξαζθεπαζηνύλ 400mL δηαιύκαηνο 

Ba(ΟΖ)2 κε ζπγθέληξσζε 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1); 

β) Όηαλ ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηεζνύλ 300mL λεξνύ, πξνθύπηεη αξαησκέλν δηάιπκα. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην αξαησκέλν δηάιπκα; 

γ) Όγθνο 0,2 L δηαιύκαηνο Γ1, εμνπδεηεξώλεηαη πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΖNO3 ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ (δηάιπκα Γ2). Να ππνινγηζηεί πόζνο όγθνο (ζε mL) δηαιύκαηνο Γ2 

απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Ba)=137. 

74) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΖNO3 κε ζπγθέληξσζε 1,4 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ζε ΖNO3. 
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β) 100mL ηνπ Γ1 αλακεηγλύνληαη κε 300mL δηαιύκαηνο ΖNO3(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα 

άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΖΝΟ3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο CaCO3(s) πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Ζ)=1, Ar(C)=12, Ar(N)=14, Ar(O)=16, Ar(Ca)=40. 

75) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl 1Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HCl πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε 

100mL δηαιύκαηνο HCl 2 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη πιήξε εμνπδεηέξσζε 7,4 g Ca(ΟΖ)2 . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ca)=40, Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

76) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 0,1M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξη ηα 

500mL . 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 1,6 g ΝaΟΖ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23 Αr(S)=32. 

77) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα Ba(ΟΖ)2 ζπγθέληξσζεο 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πόζε κάδα (ζε g) Ba(ΟΖ)2 πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) ε 75mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 75mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Από ην δηάιπκα Γ1, παίξλνπκε 0,25 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3. Πόζε πνζόηεηα (ζε mol) άιαηνο ζα παξαρζεί από ηελ αληίδξαζε; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Βa)=137. 

78) ε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ δηαιύνληαη 2,24 L αεξίνπ HCl (ζε STP), νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ πνπ 

έρεη όγθν 200mL. Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζηεζνύλ 300mL 

λεξνύ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, όηαλ 4 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ αληηδξάζνπλ κε 

πεξίζζεηα δηαιύκαηνο HCl. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ca)=40. 

79) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΖNO3. Σν δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε έρεη ζπγθέληξσζε 0,7 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ζε ΖNO3. 

β) ε 50mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη 

έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΖΝΟ3 ζην δηάιπκα Γ2; 
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γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) άιαηνο CaCO3 κπνξεί λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (C)=12, Ar (Ν)=14, Ar (Ο)=16, Ar (Ca)=40. 

80) ην εξγαζηήξην ρεκείαο ηνπ ζρνιείνπ καο ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,074 % w/v (δηάιπκα Γ). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο (Γ). 

β) Μηα νκάδα καζεηώλ ρξεηάδεηαη, γηα ην πείξακα ηεο έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ. Να ππνινγίζεηε 

ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πάξνπλ νη καζεηέο 250mL δηαιύκαηνο 

Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ. 

γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,2 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HNO3 0,1Μ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Ca)=40. 

81) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Na2CO3 κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 25mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 50mL δηαιύκαηνο Na2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,75 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Na2CO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (O)=16, Ar (Na)=23, Ar (Ca)=40. 

82) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα K2S κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 80mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 120mL δηαιύκαηνο K2S ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ K2S ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 125mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (S)=32, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108. 

83) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) ε 10mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Pb(NO3)2 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη 

έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 60mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (S)=32, Ar (Pb)=207. 

84) Γηαιύνληαη 6,62 g Pb(NO3)2 ζε λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 15mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 60mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 200mL δηαιύκαηνο Γ1, κε ηελ 

αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2CO3. 
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

85) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα Ζ2SO4 θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 400mL θαη 

ζπγθέληξσζε 2 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) 150mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ζ2SO4 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα ζηεξενύ Na2CO3. Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν 

όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP ; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (O)=16, Ar (S)=32. 

86) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 500mL θαη ζπγθέληξσζε 0,6 M 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Όγθνο 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλεηαη κε 150mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο KOH κε ζπγθέληξσζε 1 Μ, πνπ απαηηείηαη 

γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

87) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ KOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 150mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ 0,1 Μ (Γ2). Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Aπό ην δηάιπκα Γ1 παίξλνπκε 2L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4. Να 

ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr (Ο)=16, Αr(Κ)=39, Αr (S)=32. 

88) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 150mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ 

πξνζζέζνπκε ηεηξαπιάζην όγθν λεξνύ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Ζ2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

89) Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ κε δηάιπζε 4 g ζηεξενύ ΝαΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε (Γ1) είρε όγθν 200mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε έλα πείξακα άιιε νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ 0,1M (δηάιπκα Γ2) κε αξαίσζε 

200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα Γ1 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπαζηεί ην δηάιπκα Γ2. 
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γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 500mL δηαιύκαηνο 

ΝaΟΖ 0,1 M. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. 

90) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 4% w/v (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 300mL δηαιύκαηνο 

NaΟΖ 0,01 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 600mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23. 

91) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ca(ΟΖ)2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 3 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 30mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, γηα λα πάξνπκε έλα δηάιπκα 

Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα ΖNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(N)=14, Αr(Ο)=16, Αr(Ca)=40. 

92) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl 1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HCl πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε 

100mL δηαιύκαηνο HCl 2 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη πιήξε εμνπδεηέξσζε 7,4 g Ca(ΟΖ)2 . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ca)=40. 

93) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HNO3 0,2 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ζε πόζα mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πεξηέρνληαη 0,63 g HNO3. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε 

300mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ. 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ από ην αξρηθό δηάιπκα (Γ) πάξνπκε 2 L θαη ηα 

εμνπδεηεξώζνπκε πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Βa(ΟΖ)2 . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(N)=14, Αr(Ο)=16, Αr(Ba)=137. 

94) ην εξγαζηήξην παξαζθεπάζακε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 (δηάιπκα Γ1) πνπ πεξηέρεη 49 g H2SO4. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 2 L Ζ2Ο. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη ε απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn γηα πιήξε αληίδξαζε. Να ππνινγηζηεί ν όγθνο (ζε L) 

ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζε STP. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

95) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NH4NO3 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 20% w/v (δηάιπκα Γ1). 
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α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη 300mL H2O. Nα βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 

γ) Να ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε STP θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο 

πνζόηεηαο ΝaOH κε ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ν)=14, Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16. 

96) ην εξγαζηήξην δηαιύζακε 20g NaOH(s) ζε H2O θαη παξαζθεπάζακε 1L δηαιύκαηνο ΝaOH (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 3L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΝaOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ ζην δηάιπκα Γ1. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) HNO3 ρξεηάδεηαη γηα λα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Νa)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(N)=14 

97) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 1 Μ θαη όγθνπ 2 L (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ; 

γ) Nα ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε STP θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5 

98) Γηαζέηνπκε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3 (δηάιπκα Γ1) ζπγθέληξσζεο 1 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αξαηώλνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 160mL H2O. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Να βξεζεί ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΗ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ag)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16, Αr(I)=127. 

99) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 2 L θαη ζπγθέληξσζεο 1,5 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 4 L Ζ2Ο ζην δηάιπκα 

Γ1. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) ΝaOH ζα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16, Αr(Νa)=23. 

100) 112 g KOH δηαιύνληαη ζην H2O θαη πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 2L (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε ζην δηάιπκα Γ1 ελόο 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο KOH όγθνπ 3 L θαη ζπγθέληξσζεο 2 Μ. 

γ) Να ππνινγηζζεί ε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ απαηηείηαη γηα λα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1, Αr(S)=32. 

101) Γηαζέηνπκε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HBr πεξηεθηηθόηεηαο 20,25 % w/v (δηάιπκα Γ1). 
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α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αλακεηγλύνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 600mL δηαιύκαηνο HBr ζπγθέληξσζεο 1Μ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) 

ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Mg(OH)2 εμνπδεηεξώλεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Βr)=80, Αr(Mg)=24, Αr(O)=16 

102) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NH4NO3 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 20% w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη 300mL H2O. Nα βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 

γ) Να ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη, ζε STP , θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο 

πνζόηεηαο ΝaOH κε ην δηάιπκα Γ1 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ν)=14, Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16. 

103) Αέξην H2S θαηαιακβάλεη όγθν 33,6 L ζε STP. 

α) Σν αέξην δηαιύεηαη ζε 2 L H2O θαη παξαζθεπάδεηαη έλα δηάιπκα H2S (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζηεί ε 

ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1. 

β) Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Zn(OH)2 εμνπδεηεξώλνπλ πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Zn)=65, Αr(O)=16, Αr(H)=1 

104) Γηαζέηνπκε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ ζπγθέληξσζεο 2Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1. 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1Μ; 

γ) Nα ππνινγηζηεί ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο πνζόηεηαο 

ZnCl2 κε ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1, Αr(Εn)=65 

105) Έλα πδαηηθό δηάιπκα Ζ2SO4 έρεη ζπγθέληξσζε 2Μ θαη όγθν 500mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζνο όγθνο (ζε ml) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝαOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

106) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3 ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν (ζε mL) H2O πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,5Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) NaCl πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο ε πνζόηεηα ηνπ AgNO3; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Αg)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16, Αr(Na)=23, Αr(Cl)=35,5 

107) Γηαζέηνπκε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 
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β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε ηνπ Γ1 κε 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 2 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Mg(OH)2 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα ην εμνπδεηεξώζνπκε πιήξσο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ν)=14, Αr(Ο)=16, Αr(Mg)=24 

108) Έλαο καζεηήο ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα πδαηηθό δηάιπκα 200mL NaOH ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1) 

α) Πόζε κάδα (ζε g) NaOH πξέπεη λα δηαιύζεη ζε 200mL H2O; 

β) ηε ζπλέρεηα ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα NaOH ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ. Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) 

πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα θηηάμεη ην δηάιπκα πνπ ζέιεη; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) H2SO4 κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(S)=32. 

109) Έλαο καζεηήο δηαζέηεη κία θιεηζηή θηάιε κε αέξηα NH3 όγθνπ 3,36 L (ζε STP). 

α) Ο καζεηήο δηαιύεη όιε ηελ ακκσλία ζε H2O θαη παξαζθεπάδεη έλα δηάιπκα ΝΖ3 πνπ έρεη όγθν 100mL 

(δηάιπκα Γ1). Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ Γ1; 

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) HNO3 κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ν)=14, Αr(Ο)=16 

110) Έλαο καζεηήο δηαζέηεη 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) Ο θαζεγεηήο ηεο Υεκείαο ηνπ δεηάεη λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ. Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε 

L) πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη απηό ην δηάιπκα; 

γ) ηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο ηνπ δίλεη έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl όγθνπ 300mL θαη ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα 

Γ2). Ση ζπγθέληξσζε (Μ) ζα έρεη ην δηάιπκα πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ Γ1 θαη Γ2; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5 

111) ην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο έλαο καζεηήο δπγίδεη 5,6 g KOH θαη ηα δηαιύεη ζην λεξό κέρξη όγθνπ 100mL 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) ηε ζπλέρεηα ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ2). Πόζν 

όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη ην Γ2; 

γ) Πόζν όγθν (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4 ζπγθέληξσζεο 1 Μ ζα ρξεηαζηεί γηα λα εμνπδεηεξώζεη 

πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

112) Ο θαζεγεηήο ηεο Υεκείαο δίλεη ζε έλα καζεηή έλα πδαηηθό δηάιπκα NaOH όγθνπ 1 L θαη ζπγθέληξσζεο 1Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα NaOH πνπ 

λα έρεη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 
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γ) Πόζν όγθν (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2Μ πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην Γ1 γηα λα 

ην εμνπδεηεξώζεη πιήξσο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1. 

113) Έλαο καζεηήο δπγίδεη 5,85 g NaCl ζην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο. ηε ζπλέρεηα ην δηαιύεη ζην λεξό θαη 

πξνθύπηεη δηάιπκα NaCl όγθνπ 100mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα NaCl κε 

ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) AgNO3 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε ην NaCl; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(Cl)=35,5, Αr(Ag)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

114) Έλαο καζεηήο δπγίδεη 5,85 g NaCl ζην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο. ηε ζπλέρεηα ην δηαιύεη ζην λεξό θαη 

πξνθύπηεη δηάιπκα NaCl όγθνπ 100mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα NaCl κε 

ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) AgNO3 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε ην NaCl; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(Cl)=35,5, Αr(Ag)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

115) Ο θαζεγεηήο ηεο Υεκείαο δίλεη ζε έλα καζεηή έλα πδαηηθό δηάιπκα NaOH όγθνπ 1 L θαη ζπγθέληξσζεο 1Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα NaOH πνπ 

λα έρεη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζν όγθν (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2Μ πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην Γ1 γηα λα 

ην εμνπδεηεξώζεη πιήξσο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1. 

116) ην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο έλαο καζεηήο δπγίδεη 5,6 g KOH θαη ηα δηαιύεη ζην λεξό κέρξη όγθνπ 100mL 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) ηε ζπλέρεηα ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ2). Πόζν 

όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη ην Γ2; 

γ) Πόζν όγθν (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4 ζπγθέληξσζεο 1 Μ ζα ρξεηαζηεί γηα λα εμνπδεηεξώζεη 

πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

117) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 1 Μ θαη όγθνπ 2 L (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ; 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

131 

 

γ) Nα ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε STP θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5 

118) Έλαο καζεηήο δηαζέηεη κία θιεηζηή θηάιε κε αέξηα NH3 όγθνπ 3,36 L (ζε STP). 

α) Ο καζεηήο δηαιύεη όιε ηελ ακκσλία ζε H2O θαη παξαζθεπάδεη έλα δηάιπκα ΝΖ3 όγθνπ 100mL (δηάιπκα Γ1). 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) HNO3 κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ν)=14, Αr(Ο)=16 

119) Έλαο καζεηήο ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα πδαηηθό δηάιπκα 200mL NaOH ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1) 

α) Πόζε κάδα (ζε g) NaOH πξέπεη λα δηαιύζεη ζε 200mL H2O; 

β) ηε ζπλέρεηα ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα NaOH ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ. Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) 

πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα θηηάμεη ην δηάιπκα πνπ ζέιεη; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) H2SO4 κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(S)=32. 

120) Γηαζέηνπκε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε ηνπ Γ1 κε 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 2 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Mg(OH)2 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα ην εμνπδεηεξώζνπκε πιήξσο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ν)=14, Αr(Ο)=16, Αr(Mg)=24 

121) Έλα πδαηηθό δηάιπκα Ζ2SO4 έρεη ζπγθέληξσζε 2Μ θαη όγθν 500mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζνο όγθνο (ζε ml) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝαOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

122) Γηαζέηνπκε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ ζπγθέληξσζεο 2Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1. 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1Μ; 

γ) Nα ππνινγηζηεί ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο πνζόηεηαο 

ZnCl2 κε ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1, Αr(Εn)=65 

123) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NH4NO3 πνπ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 20% w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεληαη 300mL H2O. Nα βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 
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γ) Να ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη (ζε STP) θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο 

πνζόηεηαο ΝaOH κε ην δηάιπκα Γ1 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ν)=14, Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16. 

124) Αέξην H2S θαηαιακβάλεη όγθν 33,6 L ζε STP. 

α) Σν αέξην δηαιύεηαη ζε 2 L H2O θαη παξαζθεπάδεηαη έλα δηάιπκα H2S (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζηεί ε 

ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1. 

β) Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Zn(OH)2 εμνπδεηεξώλνπλ πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Zn)=65, Αr(O)=16, Αr(H)=1 

125) Γηαζέηνπκε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HBr πεξηεθηηθόηεηαο 20,25 % w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αλακεηγλύνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 600mL δηαιύκαηνο HBr ζπγθέληξσζεο 1Μ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) 

ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Mg(OH)2 εμνπδεηεξώλεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Βr)=80, Αr(Mg)=24, Αr(O)=16 

126) ην εξγαζηήξην παξαζθεπάζακε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 (Γ1) πνπ πεξηέρεη 49 g H2SO4. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 2 L Ζ2Ο. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη ε απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn γηα πιήξε αληίδξαζε. Να ππνινγηζηεί ν όγθνο (ζε L) 

ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη, ζε STP. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

127) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 2 L θαη ζπγθέληξσζεο 1,5 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 4 L Ζ2Ο ζην δηάιπκα 

Γ1. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) ΝaOH ζα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16, Αr(Νa)=23. 

128) Γηαζέηνπκε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3 (δηάιπκα Γ1) ζπγθέληξσζεο 1 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αξαηώλνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 160mL H2O. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Να βξεζεί ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΗ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ag)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16, Αr(I)=127. 

129) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 1 Μ θαη όγθνπ 2 L (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ; 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

133 

 

γ) Nα ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε (STP) θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35.5 

130) ην εξγαζηήξην δηαιύζακε 20g NaOH(s) ζε H2O θαη παξαζθεπάζακε 1L δηαιύκαηνο ΝaOH (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 3L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΝaOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ ζην δηάιπκα Γ1. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) HNO3 ρξεηάδεηαη γηα λα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Νa)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(N)=14 

131) Γηαζέηνπκε 2 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl (Γ1) ζπγθέληξσζεο 1 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε L) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,25 

Μ; 

γ) Να ππνινγηζηεί ε κάδα (ζε g) ηνπ Mg πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5, Αr(Mg)=24. 

132) ην εξγαζηήξην παξαζθεπάζακε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 (Γ1) πνπ πεξηέρεη 49g H2SO4. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 2 L Ζ2Ο. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη ε απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn γηα πιήξε αληίδξαζε. Να ππνινγηζηεί ν όγθνο (ζε L) 

ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζε STP. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

133) Γηαζέηνπκε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ ζπγθέληξσζεο 2Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1. 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1Μ; 

γ) Nα ππνινγηζηεί ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο πνζόηεηαο 

ZnCl2 κε ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1, Αr(Εn)=65 

134) Έλα πδαηηθό δηάιπκα Ζ2SO4 έρεη ζπγθέληξσζε 2Μ θαη όγθν 500mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζνο όγθνο (ζε ml) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝαOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

135) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3 ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν (ζε mL) H2O πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,5Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) NaCl πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο ε πνζόηεηα ηνπ AgNO3; 
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Αg)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16, Αr(Na)=23, Αr(Cl)=35,5 

136) Γηαζέηνπκε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε ηνπ Γ1 κε 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 2 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Mg(OH)2 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα ην εμνπδεηεξώζνπκε πιήξσο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ν)=14, Αr(Ο)=16, Αr(Mg)=24 

137) Έλαο καζεηήο ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα πδαηηθό δηάιπκα 200mL NaOH ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα Γ1) 

α) Πόζε κάδα (ζε g) NaOH πξέπεη λα δηαιύζεη ζε 200mL H2O; 

β) ηε ζπλέρεηα ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα NaOH ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ. Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) 

πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη ην δηάιπκα πνπ ζέιεη; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) H2SO4 κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(S)=32. 

138) Έλαο καζεηήο δηαζέηεη κία θιεηζηή θηάιε κε αέξηα NH3 όγθνπ 3,36 L (ζε STP). 

α) Ο καζεηήο δηαιύεη όιε ηελ ακκσλία ζε 100mL H2O θαη θηηάρλεη έλα δηάιπκα ΝΖ3 (δηάιπκα Γ1). Πνηα είλαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ Γ1; 

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) HNO3 κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ν)=14, Αr(Ο)=16 

139) Έλαο καζεηήο δηαζέηεη 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) Ο θαζεγεηήο ηεο Υεκείαο ηνπ δεηάεη λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ. Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε 

L) πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη απηό ην δηάιπκα; 

γ) ηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο ηνπ δίλεη έλα πδαηηθό δηάιπκα HCl όγθνπ 300mL θαη ζπγθέληξσζεο 1Μ (δηάιπκα 

Γ2). Ση ζπγθέληξσζε (Μ) ζα έρεη ην δηάιπκα πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ αλάκεημε ησλ δηαιπκάησλ Γ1 θαη Γ2; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5 

140) ην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο έλαο καζεηήο δπγίδεη 5,6 g KOH θαη ηα δηαιύεη ζην λεξό κέρξη όγθνπ 100mL 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) ηε ζπλέρεηα ζέιεη λα παξαζθεπάζεη έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ2). Πόζν 

όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη ην Γ2; 

γ) Πόζν όγθν (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4 ζπγθέληξσζεο 1 Μ ζα ρξεηαζηεί γηα λα εμνπδεηεξώζεη 

πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

141) Ο θαζεγεηήο ηεο Υεκείαο δίλεη ζε έλα καζεηή έλα πδαηηθό δηάιπκα NaOH όγθνπ 1 L θαη ζπγθέληξσζεο 1Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ Γ1; 
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β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην Γ1 γηα λα παξαζθεπάζεη έλα δηάιπκα NaOH πνπ 

λα έρεη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζν όγθν (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2Μ πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην Γ1 γηα λα 

ην εμνπδεηεξώζεη πιήξσο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1. 

142) Έλαο καζεηήο δπγίδεη 5,85 g NaCl ζην εξγαζηήξην ηεο Υεκείαο. ηε ζπλέρεηα ην δηαιύεη ζην λεξό θαη 

πξνθύπηεη δηάιπκα NaCl όγθνπ 100mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1; 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε mL) πξέπεη λα πξνζζέζεη ν καζεηήο ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα NaCl κε 

ζπγθέληξσζε 0,5 Μ; 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) AgNO3 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην Γ1 γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε ην NaCl; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Na)=23, Αr(Cl)=35,5, Αr(Ag)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

143) ην εξγαζηήξην παξαζθεπάζακε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 (Γ1) πνπ πεξηέρεη 49g H2SO4. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 2 L Ζ2Ο. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη ε απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn γηα πιήξε αληίδξαζε. Να ππνινγηζηεί ν όγθνο (ζε L) 

ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζε STP. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16. 

144) Γηαζέηνπκε 2 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl (Γ1) ζπγθέληξσζεο 1 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν Ζ2Ο (ζε L) πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,25 

Μ; 

γ) Να ππνινγηζηεί ε κάδα (ζε g) ηνπ Mg πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5, Αr(Mg)=24. 

145) ην εξγαζηήξην δηαιύζακε 20g NaOH(s) ζε H2O θαη παξαζθεπάζακε 1L δηαιύκαηνο ΝaOH (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 3L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΝaOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ ζην δηάιπκα Γ1. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) HNO3 ρξεηάδεηαη γηα λα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Νa)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1, Αr(N)=14 

146) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 1 Μ θαη όγθνπ 2 L (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ; 

γ) Nα ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε (STP) θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5 
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147) Γηαζέηνπκε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3 (δηάιπκα Γ1) ζπγθέληξσζεο 1 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα %w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αξαηώλνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 160mL H2O. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Να βξεζεί ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΗ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ag)=108, Αr(N)=14, Αr(O)=16, Αr(I)=127. 

148) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 2 L θαη ζπγθέληξσζεο 1,5 Μ. 

α) Να ππνινγηζηεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 4 L Ζ2Ο ζην δηάιπκα 

Γ1. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) ΝaOH ζα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Αr(O)=16, Αr(Νa)=23. 

149) 112 g KOH δηαιύνληαη ζην H2O θαη πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 2L (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Να ππνινγηζζεί ε ζπγθέληξσζε δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε ζην δηάιπκα Γ1 ελόο πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο KOH όγθνπ 3 L θαη ζπγθέληξσζεο 2 Μ. 

γ) Να ππνινγηζζεί ε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ απαηηείηαη γηα λα εμνπδεηεξώζεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1, Αr(S)=32. 

150) Γηαζέηνπκε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HBr πεξηεθηηθόηεηαο 20,25 % w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αλακεηγλύνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 600mL δηαιύκαηνο HBr ζπγθέληξσζεο 1Μ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) 

ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Mg(OH)2 εμνπδεηεξώλεη πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Βr)=80, Αr(Mg)=24, Αr(O)=16. 

151) Αέξην H2S θαηαιακβάλεη όγθν 33,6 L ζε STP. 

α) Σν αέξην δηαιύεηαη ζε H2O θαη παξαζθεπάδεηαη έλα δηάιπκα H2S όγθνπ 2 L (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζηεί ε 

ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ Γ1. 

β) Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ. 

γ) Πόζε κάδα (ζε g) Zn(OH)2 εμνπδεηεξώλνπλ πιήξσο ην δηάιπκα Γ1; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Zn)=65, Αr(O)=16, Αr(H)=1. 

152) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NH4NO3 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 20% w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ην δηάιπκα Γ1 πξνζηίζεηαη 300mL H2O. Nα βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 

γ) Να ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε STP θαηά ηελ αληίδξαζε ηεο απαηηνύκελεο 

πνζόηεηαο ΝaOH κε ην δηάιπκα Γ1 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ν)=14, Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16. 

153) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 1 Μ θαη όγθνπ 2 L (δηάιπκα Γ1). 
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α) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζν όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ; 

γ) Nα ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε L) πνπ παξάγεηαη ζε (STP) θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2S. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Cl)=35,5. 

154) ε έλα εξγαζηήξην παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,1 M κε αξαίσζε ππθλνύ δηαιύκαηνο HCl 10 M 

(δηάιπκα Γ) πνπ ππάξρεη ζην εκπόξην. Να ππνινγηζηνύλ: 

α) ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ν όγθνο (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό έηζη, ώζηε λα παξαζθεπαζηνύλ 300mL 

δηαιύκαηνο HCl 0,1 Μ. 

γ) ν όγθνο (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο HCl 0,1Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 4 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Βa(ΟΖ)2 0,01 Μ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ζ)=1. 

155) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 1Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚΟΖ πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ 0,1Μ 

(δηάιπκα Γ2 ) έηζη, ώζηε λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα ΚΟΖ 0,5 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 19,6 g H2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(S)=32, Αr(K)=39. 

156) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 2M (δηάιπκα Γ1) . 

α) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 300mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 800mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 M θαη ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ3. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ3. 

γ) 200mL δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξώλνληαη κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΟΖ. Πόζε είλαη ε κάδα (ζε g) ηνπ 

άιαηνο πνπ παξάγεηαη;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar(Κ)=39, Ar(S)=32, Ar(H)=1, Ar(O)=16. 

157) Mε δηαβίβαζε 4,48 L H2S (κεηξεκέλα ζε STP) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2L. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ  

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,05Μ.  

γ) Πόζνο όγθνο (ζε L) αεξίνπ πδξνγόλνπ (Ζ2), κεηξεκέλνο ζε STP, ρξεηάδεηαη λα αληηδξάζεη κε ηελ απαξαίηεηε 

πνζόηεηα ζείνπ (S) γηα ηελ παξαγσγή 10 mol H2S;  

158) Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ κε δηάιπζε 4 g ζηεξενύ ΝαΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε (Γ1) είρε όγθν 200mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 
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β) ε έλα πείξακα άιιε νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ 0,1 M (δηάιπκα Γ2) κε αξαίσζε 

200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα Γ1 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπαζηεί ην δηάιπκα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 500mL δηαιύκαηνο 

ΝaΟΖ 0,1 M. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. 

159) Mε δηαβίβαζε 2,24 L HCl (κεηξεκέλα ζε STP ) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 1L. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600mL από ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 400 ml λεξνύ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ πξνθύπηεη.  

γ) Πόζε κάδα (g) αλζξαθηθνύ θαιίνπ (K2CO3) πξέπεη λα αληηδξάζεη κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl, ώζηε 

λα εθιπζνύλ 44,8 L αεξίνπ (κεηξεκέλα ζε STP) . 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Κ)= 39, Ar (C)=12, Ar (O)= 16. 

160) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξη ηα 

500mL. 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 1,6 g ΝaΟΖ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

161) Γηαιύνπκε 11,2 L αέξηαο NH3 (ζε STP) ζε λεξό θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1 όγθνπ 500mL.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 .  

β) 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αλακεηγλύνληαη κε 800mL δηαιύκαηνο NH3 2 Μ.  Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε 

(Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα HCl γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε. Nα 

ππνινγίζεηε ηε κάδα (g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Ν)=14, Ar (Cl)=35,5. 

162) Γηαζέηνπκε δηάιπκα HCl 0,3M (δηάιπκα Γ1) 

α) Πόζα κάδα (g) HCl πεξηέρεηαη ζε 500mL δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 600 ml δηαιύκαηνο Γ1 δηαιύνπκε αέξην HCl (ζε STP) ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. Σν 

δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη ζπγθέληξσζε 0,8 Μ. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ HCl πνπ πξνζηέζεθε. 

γ) 48 g Mg αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα 

(mol) ηνπ αεξίνπ πνπ εθιύεηαη από ηελ αληίδξαζε. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)= 35,5. 

163) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH: Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 5% w/v. 

α) Δμεγήζηε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα είλαη ππθλόηεξν;  
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β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 500mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα 

ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ;  

γ) Πόζα mol H2SO4 απαηηνύληαη γηα λα εμνπδεηεξώζνπλ 300mL δηαιύκαηνο NaOH 0,5 M;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)= 1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

164) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αεξίνπ HCl (κεηξεκέλν ζε STP), πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl (δηάιπκα Γ1) κε όγθν 500mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη αλ αλακείμνπκε δηάιπκα HCl 0,5 Μ κε δηάιπκα HCl 2 Μ, ώζηε ην ηειηθό 

δηάιπκα λα έρεη ζπγθέληξσζε 1Μ. 

γ) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl πξνζζέηνπκε 6,54 g Zn. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 

0,5 Μ πνπ αληηδξά κε ηελ παξαπάλσ πνζόηεηα ςεπδαξγύξνπ. 

Γίλεηαη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα : Ar (Zn)= 65,4. 

165) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΝaOH: Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 1 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 6% w/v.  

α) Δμεγήζηε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα είλαη ππθλόηεξν;  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,4 Μ;  

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 1Μ απαηηνύληαη γηα λα εμνπδεηεξώζνπλ 300mL δηαιύκαηνο NaOH 0,4 M ;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)=16. 

166) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΖCl : Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 1Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 7,3 % w/v.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 400mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 600mL δηαιύκαηνο Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Οξηζκέλε πνζόηεηα καγλεζίνπ (Mg) αληηδξά πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο ΖCl θαη 

εθιύνληαη 2,24 L αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ καγλεζίνπ πνπ αληέδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)=35,5  

167) Οξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ HCl δηαιύεηαη ζην λεξό θαη παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2 L θαη 

ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ.  

α) Πόζνο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ;  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο ΖCl 0,8 M κε 3L δηαιύκαηνο ΖCl 0,4M. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη;  

γ) Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ HCl (ζε STP) απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη κε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο ληηξηθνύ 

αξγύξνπ (AgNO3) ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ 28,7 g ιεπθνύ ηδήκαηνο;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5. 

168) Γηαιύνπκε 5,85 g NaCl ζην λεξό θαη πξνθύπηνπλ 200mL δηαιύκαηνο (Γηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ;  
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γ) Πόζα mol NaCl απαηηνύληαη γηα λα αληηδξάζνπλ πιήξσο κε AgNO3 θαη λα ζρεκαηηζζνύλ 14,35 g ηδήκαηνο.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (Νa)=23. 

169) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) ε πόζν όγθν (mL) δηαιύκαηνο Γ1 πεξηέρνληαη 73 g HCl.  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο Γ1 κε 9 L δηαιύκαηνο HCl 0,6 Μ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) 19,5 g Zn αληηδξνύλ πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα HCl. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη (ζε 

STP).  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Zn)=65. 

170) Γηαιύνπκε 8 g NaOH ζε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ1 όγθνπ 250mL.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 250mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ2 κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ πξνζζέζακε.  

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο ΝaOH 0,2 

M.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

171) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέζνπκε 

πεληαπιάζην όγθν λεξνύ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,3L δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξσζνύλ κε ηελ απαηηνύκελε 

πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Cl)=35,5, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

172) Γίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ ( δηάιπκα Γ1 ). 

α) Πόζε κάδα (ζε g) HCl πεξηέρεηαη ζε 400mL δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Αλακεηγλύνπκε 3 L δηαιύκαηνο HCl 2 Μ κε 7 L δηαιύκαηνο HCl 1 Μ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ ζα αληηδξάζεη πιήξσο κε 50 g CaCO3.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar(Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ca)=40 , Ar (C)=12 , Ar (Ο)= 16. 

173) Γίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα AgNO3 κε πεξηεθηηθόηεηα 6,8 % w/v ( δηάιπκα Γ1 ). 

α) Nα ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) 30mL από ην Γ1 αλακεηγλύνληαη κε πδαηηθό δηάιπκα AgNO3 (δηάιπκα Γ2) θαη πξνθύπηεη δηάιπκα κε όγθν 

100mL θαη ζπγθέληξσζε 0,68 Μ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

γ) 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξνύλ πιήξσο κε NaCl. Nα ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar(Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (N)=14 , Ar (Ο)= 16. 
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174) Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ κε δηάιπζε 22,4 g ζηεξενύ ΚΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα Γ πνπ παξαζθεπάζηεθε είρε όγθν 400mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέηνπκε 150mL λεξνύ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αξαησκέλνπ 

δηαιύκαηνο. 

γ) Από ην δηάιπκα Γ παίξλνπκε 0,2 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

Ζ2SO4. Να ππνινγίζεηε πόζα g άιαηνο ζα παξαρζνύλ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr (Ο)=16, Αr(Κ)=39, Αr (S)=32. 

175) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αεξίνπ HCl (κεηξεκέλν ζε STP), πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl (δηάιπκα Γ1) κε όγθν 500mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ.  

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη αλ αλακείμνπκε δηάιπκα HCl 0,5 Μ κε δηάιπκα HCl 2Μ, ώζηε ην ηειηθό 

δηάιπκα λα έρεη ζπγθέληξσζε 1Μ.  

γ) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl πξνζζέηνπκε 6,54 g Zn. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 

0,5 Μ πνπ αληηδξά κε ηελ παξαπάλσ πνζόηεηα ςεπδαξγύξνπ.  

Γίλεηαη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα : Ar (Zn)= 65,4. 

176) Οξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ HCl δηαιύεηαη ζην λεξό θαη παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2 L θαη 

ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ. 

α) Πόζνο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ;  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο ΖCl 0,8 M κε 3L δηαιύκαηνο ΖCl 0,4M. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη;  

γ) Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ HCl (ζε STP) απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη κε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο ληηξηθνύ 

αξγύξνπ (AgNO3) ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ 28,7 g ιεπθνύ ηδήκαηνο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5 

177) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αεξίνπ HCl (κεηξεκέλν ζε STP), πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl (δηάιπκα Γ1) κε όγθν 500mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ.  

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη αλ αλακείμνπκε δηάιπκα HCl 0,5 Μ κε δηάιπκα HCl 2Μ, ώζηε ην ηειηθό 

δηάιπκα λα έρεη ζπγθέληξσζε 1Μ.  

γ) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl πξνζζέηνπκε 6,54 g Zn. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 

0,5 Μ πνπ αληηδξά κε ηελ παξαπάλσ πνζόηεηα ςεπδαξγύξνπ. 

Γίλεηαη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα : Ar (Zn)= 65,4. 

178) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΖNO3 κε ζπγθέληξσζε ΖNO3 1,4 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ζε ΖNO3. 

β) 100mL ηνπ Γ1 αλακεηγλύνληαη κε 300mL δηαιύκαηνο ΖNO3(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα 

άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΖΝΟ3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο CaCO3(s) πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (Ca)=40. 
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179) Παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα K2CO3 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 15mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεληαη 45mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ, νπόηε 

πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Κ2CO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξάζνπλ 

πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108. 

 

180) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη πδαηηθό δηάιπκα Ζ2SO4 πνπ έρεη όγθν ζπγθέληξσζε 1,2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αλακηγλύνληαη κε 250mL δηαιύκαηνο Ζ2SO4(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ, νπόηε 

παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Ζ2SO4 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα K2CO3(s). Πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ 

πνπ παξάγεηαη, ζε SΣP; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32. 

181) ε έλα εξγαζηήξην δηαζέηνπκε δηάιπκα H2SO4 10 M (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε νξηζκέλν όγθν δηαιύκαηνο Γ1 έηζη, ώζηε λα 

παξαζθεπαζηνύλ 450mL δηαιύκαηνο H2SO4 1 Μ (δηάιπκα Γ2). 

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, αλ αληηδξάζνπλ 2 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,1 Μ κε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο Γ2. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. 

182) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 9,8 % w/v (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 400mL δηαιύκαηνο H2SO4 2 M ,νπόηε ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ2. 

Να βξείηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

γ) Πόζνο όγθνο (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί κε 8g ζηεξενύ NaOH.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (S)= 32, Ar (Ο)= 16. 

183) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1Μ (δηάιπκα Γ1).  

Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέζνπκε 

πεληαπιάζην όγθν λεξνύ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,3 L δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξσζνύλ κε ηελ απαηηνύκελε 

πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Cl)=35,5, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, 

Αr(Ζ)=1.  

184) Γηαζέηνπκε δηάιπκα HCl 0,3M (δηάιπκα Γ1) 
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α) Πόζα κάδα (g) HCl πεξηέρεηαη ζε 500mL δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600 ml δηαιύκαηνο Γ1 δηαιύνπκε αέξην HCl (ζε STP) ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. Σν 

δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη ζπγθέληξσζε 0,8 Μ. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ HCl πνπ πξνζηέζεθε.  

γ) 48 g Mg αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα 

(mol) ηνπ αεξίνπ πνπ εθιύεηαη από ηελ αληίδξαζε. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)= 35,5 

185) Γηαιύνπκε 8 g NaOH ζε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ1 όγθνπ 250mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 250mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ2 κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ πξνζζέζακε. 

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο ΝaOH 0,2 

M.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

186) α) ε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,15 Μ πξνζηίζεληαη 400mL λεξνύ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 

β) Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ κε 

50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1,5 Μ; 

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl απαηηνύληαη 15mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 

Μ. Να βξεζεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο HCl. 

Γίλεηαη: Ar (Cl)=35,5, Ar (H)= 1 

186) Mε δηαβίβαζε 4,48 L H2S (κεηξεκέλα ζε STP) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2 L.  

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ  

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,05 Μ 

γ) Πόζνο όγθνο (ζε L) αεξίνπ πδξνγόλνπ (Ζ2), κεηξεκέλνο ζε STP, ρξεηάδεηαη λα αληηδξάζεη κε ηελ απαξαίηεηε 

πνζόηεηα ζείνπ (S) γηα ηελ παξαγσγή 10 mol H2S;  

187) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) ε πόζν όγθν (mL) δηαιύκαηνο Γ1 πεξηέρνληαη 73 g HCl.  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο Γ1 κε 9 L δηαιύκαηνο HCl 0,6 Μ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) 19,5 g Zn αληηδξνύλ πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα HCl. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη (ζε 

STP).  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Zn)=65 

188) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 2M (δηάιπκα Γ1) . 

α) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 300mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2. 
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β) Αλακεηγλύνπκε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 800mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 M θαη ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ3. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ3. 

γ) 200mL δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξώλνληαη κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΟΖ. Πόζε είλαη ε κάδα (ζε g) ηνπ 

άιαηνο πνπ παξάγεηαη;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Κ)=39, Ar (S)=32, Ar (H)=1, Ar(O)=16 

189) Γηαζέηνπκε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1) 

Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 1,2 Μ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 1 Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ δηαιύκαηνο 

Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Na)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16 

190) Γηαιύνπκε 5,85 g NaCl ζην λεξό θαη πξνθύπηνπλ 200mL δηαιύκαηνο (Γηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ;  

γ) Πόζα mol NaCl απαηηνύληαη γηα λα αληηδξάζνπλ πιήξσο κε AgNO3 θαη λα ζρεκαηηζζνύλ 14,35 g ηδήκαηνο.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (Νa)=23 

191) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα HCl ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 12 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 400mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) 21,2 g ζηεξενύ Na2CO3 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl. 

Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ παξάγεηαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο; 

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Na)=23, Ar (C)=12, Ar (H)= 1,  Ar (O)= 16. 

192) Οξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ HCl δηαιύεηαη ζην λεξό θαη παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2 L θαη 

ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ. 

α) Πόζνο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ;  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο ΖCl 0,8 M κε 3L δηαιύκαηνο ΖCl 0,4M. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη;  

γ) Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ HCl (ζε STP) απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη κε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο ληηξηθνύ 

αξγύξνπ (AgNO3) ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ 28,7 g ιεπθνύ ηδήκαηνο; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5. 

193) Τδαηηθό δηάιπκα HΝO3 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 12,6 % w/v (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζεί: 

α) ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1,  

β) πνηόο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ.  

γ) ε κάδα (g) ηνπ Ca(OH)2 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 100mL ηνπ Γ1. 
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Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Ν)=14, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

194) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα BaCl2 κε όγθν 200mL θαη ζπγθέληξσζε 0,6 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) BaCl2 πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 40mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 80mL λεξνύ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ BaCl2 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ απαηηείηαη γηα λα 

αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ba)=137. 

195) Τδαηηθό δηάιπκα MgCl2 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 38 % w/v (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηα κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ αληίδξαζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε 

πνζόηεηα AgNO3;  

Γίλνληαη: Ar (Mg)= 24, Ar (Cl)=35,5, Ar (Ag)=108 

196) Τδαηηθό δηάιπκα KΟΖ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 16,8 % w/v (δηάιπκα Γ1) 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

δηαιύκαηνο Γ1;  

Γίλνληαη: Ar (Ζ)= 1, Ar (K)=39, Ar (O)=16. 

197) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΖCl : Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 3,65 % w/v.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 500mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 500mL δηαιύκαηνο Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Οξηζκέλε πνζόηεηα καγλεζίνπ (Mg) αληηδξά πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο ΖCl θαη 

εθιύνληαη 2,24 L αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ καγλεζίνπ πνπ αληέδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)=35,5  

198) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα Ba(ΟΖ)2 ζπγθέληξσζεο 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πόζε κάδα (ζε g) Ba(ΟΖ)2 πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

β) ε 75mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 75mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Από ην δηάιπκα Γ1, παίξλνπκε 0,25 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3. 
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Πόζε πνζόηεηα (ζε mol) άιαηνο ζα παξαρζεί από ηελ αληίδξαζε; 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Βa)=137. 

199) α) Να ππνινγηζζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl πεξηεθηηθόηεηαο 7,3 % w/v.  

β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 4 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 2,5 Μ; 

γ) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο όγθνο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαιύζεη 32,7 g 

ςεπδαξγύξνπ (Zn). 

Γίλεηαη: Ar (Zn)=65,4, Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5. 

200) α) H ακκσλία (ΝΖ3) παξαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: N2 + 3H2 → 2NH3.  Πόζα g ΝΖ3 

παξάγνληαη αλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 24 mol Ζ2 κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα αδώηνπ.  

β) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αέξηαο ΝΖ3 , κεηξεκέλν ζε STP, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΝΖ3 (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 500mL θαη ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ.  

γ) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,1 Μ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (N)=14. 

201) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε έλα πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,6 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Όγθνο 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλεηαη κε 100mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚOH κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

202) α) ε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,15 Μ πξνζηίζεληαη 400mL λεξνύ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 

β) Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ κε 

50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1,5 Μ; 

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl απαηηνύληαη 15mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 

Μ. Να βξεζεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο HCl. 

Γίλεηαη: Ar (Cl)=35,5, Ar (H)=1. 

203) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,2 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,05Μ. 

β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 5 M πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 3 Μ. 

γ) Καηά ηελ επίδξαζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl ζε πεξίζζεηα Zn παξάγνληαη 2240mL αεξίνπ ζε STP. 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ νμένο. 

204) Γηαιύνληαη 3,4 g AgNO3 ζε λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 400mL (δηάιπκα Γ1). 
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α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ1. 

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 180mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ζηεξενύ CaCl2 απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε αληίδξαζε κε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Cl)=35,5, Ar (Ca)=40, Ar (Ag)=108. 

205) α) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 10 Μ απαηηνύληαη γηα λα παξαζθεπάζνπκε 200mL δηαιύκαηνο ΖCl 

2,5 Μ. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

HCl 0,1Μ κε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 0,001 Μ. 

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚOH 0,12 Μ απαηηνύληαη 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

H2SO4. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο H2SO4; 

206) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα ΖΝΟ3 ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 15,8 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100mL δηαιύκαηνο ληηξηθνύ νμένο 3 

Μ;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 3 Μ;  

Γίλνληαη: Ar (N)=14, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

207) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα HCl ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 12 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 400mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) 21,2 g ζηεξενύ Na2CO3 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl. 

Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ παξάγεηαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο; 

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Na)=23, Ar (C)=12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

208) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε έλα πδαηηθό δηάιπκα Pb(NO3)2 πνπ έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε 0,5 M (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Pb(NO3)2 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1. 

β) Όγθνο 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλεηαη κε 300mL λεξό νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Pb(NO3)2 ζην δηάιπκα Γ2. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝαOH κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. 

209) Γηαιύνληαη 40 g ζηεξενύ NaOH ζην λεξό θαη ην δηάιπκα αξαηώλεηαη κέρξη ηα 500mL (δηάιπκα Γ1). Να 

ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  
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β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 100mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα FeCl3.  

Γίλνληαη: Ar (Na)=23, Ar (Fe)=56, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

210) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα HCl ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 12 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 400mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) 21,2 g ζηεξενύ Na2CO3 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl. 

Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ παξάγεηαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο; 

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Na)=23, Ar (C)=12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

211) Γηαζέηνπκε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1) 

Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 1,2 Μ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 1 Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ δηαιύκαηνο 

Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Na)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

212) Γηαζέηνπκε 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaBr2 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1.  

β) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη όηαλ πξνζηεζνύλ 80mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 10mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3. 

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Br)=80, Ar (Ag)=108. 

213) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΖCl : Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 1Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 7,3 % w/v.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 400mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 600mL δηαιύκαηνο Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Οξηζκέλε πνζόηεηα καγλεζίνπ (Mg) αληηδξά πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο ΖCl θαη 

εθιύνληαη 2,24 L αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ καγλεζίνπ πνπ αληέδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ :  Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)=35,5. 

214) Γηαιύνπκε 8 g NaOH ζε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ1 όγθνπ 250mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 250mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ2 κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ πξνζζέζακε. 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

149 

 

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο ΝaOH 0,2 

M.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

215) Mε δηαβίβαζε 2,24 L αεξίνπ HCl (κεηξεκέλα ζε STP) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 1 L.  

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600mL από ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 400 ml λεξνύ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ πξνθύπηεη.  

γ) Πόζε κάδα (g) Zn πξέπεη λα αληηδξάζεη κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl, ώζηε λα 

εθιπζνύλ 44,8 L αεξίνπ (κεηξεκέλα ζε STP ).  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Zn)= 65. 

216) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα Ζ2SO4 : Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 2Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 4,9 % w/v. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 500mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 500mL δηαιύκαηνο Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Οξηζκέλε πνζόηεηα καγλεζίνπ (Mg) αληηδξά πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο Ζ2SO4 θαη 

εθιύνληαη 2,24 L αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ καγλεζίνπ πνπ αληέδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar(Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Ο)=16 , Ar (S)=32. 

217) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα Ζ2SO4 : Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 2Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 4,9 % w/v. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 500mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 500mL δηαιύκαηνο Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Οξηζκέλε πνζόηεηα καγλεζίνπ (Mg) αληηδξά πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο Ζ2SO4 θαη 

εθιύνληαη 2,24 L αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ καγλεζίνπ πνπ αληέδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Ο)=16 , Ar (S)=32. 

218) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΝaOH: Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 1 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 6% w/v. 

α) Δμεγήζηε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα είλαη ππθλόηεξν;  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,4 Μ;  

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 1Μ απαηηνύληαη γηα λα εμνπδεηεξώζνπλ 300mL δηαιύκαηνο NaOH 0,4 M ;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)=16. 

219) Γίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,1 M ( δηάιπκα Γ1 ).  

α) Nα ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) 250mL από ην δηάιπκα Γ1 αξαηώλνληαη ζε ηεηξαπιάζην όγθν. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  
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γ) 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα NaΟΖ. Nα ππνινγίζεηε ηε κάδα 

(ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Na)=23. 

220) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH: Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε 

πεξηεθηηθόηεηα 5% w/v. 

α) Δμεγήζηε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα είλαη ππθλόηεξν;  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 500mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα 

ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ;  

γ) Πόζα mol H2SO4 απαηηνύληαη γηα λα εμνπδεηεξώζνπλ 300mL δηαιύκαηνο NaOH 0,5 M;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)= 1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

221) Γίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ ( δηάιπκα Γ1 ). 

α) Πόζε κάδα (ζε g) HCl πεξηέρεηαη ζε 400mL δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Αλακεηγλύνπκε 3 L δηαιύκαηνο HCl 2 Μ κε 7 L δηαιύκαηνο HCl 1 Μ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ ζα αληηδξάζεη πιήξσο κε 50 g CaCO3.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ca)=40 , Ar (C)=12 , Ar (Ο)= 16. 

222) Γηαζέηνπκε δηάιπκα H2SO4 9,8 % w/v ( δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 400mL δηαιύκαηνο H2SO4 2 M ,νπόηε ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ2. 

Να βξείηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

γ) Πόζνο όγθνο (ζε L) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί κε 8g ζηεξενύ NaOH.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (S)= 32, Ar (Ο)= 16. 

223) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1Μ (δηάιπκα Γ1).  Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέζνπκε 

πεληαπιάζην όγθν λεξνύ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,3L δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξσζνύλ κε ηελ απαηηνύκελε 

πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r (Cl)=35,5, Α r(Νa)=23, Α r(Ο)=16, Α r(Ζ)=1.  

224) Γηαζέηνπκε δηάιπκα HCl 0,3M (δηάιπκα Γ1) 

α) Πόζα κάδα (g) HCl πεξηέρεηαη ζε 500mL δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600 ml δηαιύκαηνο Γ1 δηαιύνπκε αέξην HCl (ζε STP) ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. Σν 

δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη ζπγθέληξσζε 0,8 Μ. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ HCl πνπ πξνζηέζεθε.  

γ) 48 g Mg αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα 

(mol) ηνπ αεξίνπ πνπ εθιύεηαη από ηελ αληίδξαζε. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)= 35,5. 

225) Γηαιύνπκε 8 g NaOH ζε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ1 όγθνπ 250mL. 



Θέματα τράπεζας χημείας Α΄ Λυκείου Γενικής          Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

   

151 

 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 250mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ2 κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Να 

ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ πξνζζέζακε. 

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο ΝaOH 0,2 

M.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

226) Γηαιύνπκε 11,2 L αέξηαο NH3 (ζε STP ) ζε λεξό θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1 όγθνπ 500mL. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 .  

β) 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αλακεηγλύνληαη κε 800mL δηαιύκαηνο NH3 2 Μ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε 

(Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα HCl γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε. Nα 

ππνινγίζεηε ηε κάδα (g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Ν)=14, Ar (Cl)=35,5. 

227) Mε δηαβίβαζε 2,24 L HCl (κεηξεκέλα ζε STP ) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1 ,όγθνπ 1L. 

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600mL από ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 400 ml λεξνύ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ πξνθύπηεη.  

γ) Πόζε κάδα (g) Zn πξέπεη λα αληηδξάζεη κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl, ώζηε λα 

εθιπζνύλ 44,8 L αεξίνπ (κεηξεκέλα ζε STP ). 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Zn)= 65. 

228) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 1 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚΟΖ πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ 0,1Μ 

(δηάιπκα Γ2 ) έηζη, ώζηε λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα ΚΟΖ 0,5 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 19,6 g H2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(S)=32, Αr(K)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

229) Mε δηαβίβαζε 4,48 L H2S (κεηξεκέλα ζε STP) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2L.  

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,05Μ.  

γ) Πόζνο όγθνο (ζε L) αεξίνπ πδξνγόλνπ (Ζ2), κεηξεκέλνο ζε STP, ρξεηάδεηαη λα αληηδξάζεη κε ηελ απαξαίηεηε 

πνζόηεηα ζείνπ (S) γηα ηελ παξαγσγή 10 mol H2S;  

230) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) ε πόζν όγθν ( L) δηαιύκαηνο Γ1 πεξηέρνληαη 73 g HCl.  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο Γ1 κε 9 L δηαιύκαηνο HCl 0,6 Μ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  
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γ) 19,5 g Zn αληηδξνύλ πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα HCl. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη (ζε 

STP).  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Zn)=65. 

231) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 2M (δηάιπκα Γ1) .  

α) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 300mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 800mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 M θαη ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ3. Να 

ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ3.  

γ) 200mL δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξώλνληαη κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΟΖ. Πόζε είλαη ε κάδα (ζε g) ηνπ 

άιαηνο πνπ παξάγεηαη;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Κ)=39, Ar (S)=32, Ar (H)=1, Ar (O)=16. 

232) Γηαιύνπκε 5,85 g NaCl ζην λεξό θαη πξνθύπηνπλ 200mL δηαιύκαηνο ( Γηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ;  

γ) Πόζα mol NaCl απαηηνύληαη γηα λα αληηδξάζνπλ πιήξσο κε AgNO3 θαη λα ζρεκαηηζζνύλ 14,35 g ηδήκαηνο.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (Νa)=23. 

233) Γηαζέηνπκε 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaBr2 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1.  

β) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη όηαλ πξνζηεζνύλ 80mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 10mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3. 

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Br)=80, Ar (Ag)=108. 

234) Γηαζέηνπκε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 1,2 Μ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 1 Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ δηαιύκαηνο 

Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Na)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

235) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ ΖNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,1 Μ.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ Ca(OH)2 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ Γ1. 

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Ν)=14, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

236) Σν ζαιαζζηλό λεξό έρεη ζπγθέληξσζε ζε MgCl2 0,05 Μ. Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) MgCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ;  
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β) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,02 Μ ζε 

MgCl2.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνζζήθε πεξίζζεηαο Na2CO3 ζε 200mL ζαιαζζηλνύ 

λεξνύ.  

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (C)=12, Ar (O)= 16. 

237) Γηαιύνληαη 22,2 g CaCl2 ζην λεξό θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη όγθν 250mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Παίξλνπκε 50mL από ην Γ1 θαη ηα αξαηώλνπκε κε λεξό κέρξηο όγθνπ 400mL. Να βξεζεί ε % w/v 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο.  

γ) ε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεηαη ε αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα πιήξε αληίδξαζε. Πόζε 

κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί;  

Γίλνληαη: Ar (Ag)= 108, Ar (Ca)=40, Ar (Cl)=35,5. 

238) Γηαζέηνπκε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 1,2 Μ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 1 Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ δηαιύκαηνο 

Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Na)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

239) Σν γαζηξηθό πγξό αζζελνύο πνπ πάζρεη από έιθνο ηνπ δσδεθαδαθηύινπ, έρεη ζπγθέληξσζε ΖCl 0,05Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ Γ1.  

β) Αλ ππνηεζεί όηη κέζα ζην ζηνκάρη εηζέξρνληαη 3 L γαζηξηθνύ πγξνύ ηελ εκέξα,  

    1) πόζε κάδα (g) Al(OH)3 απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ΖCl ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ; 

    2) Πόζε κάδα (g) Μg(OH)2 απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ΖCl ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ; 

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (Al)=27, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

240) Σν ζαιαζζηλό λεξό έρεη ζπγθέληξσζε ζε MgCl2 0,05 Μ. Να ππνινγηζζνύλ:  

α) Ζ κάδα (g) MgCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ;  

β) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,02 Μ ζε 

MgCl2.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνζζήθε πεξίζζεηαο Na2CO3 ζε 200mL ζαιαζζηλνύ 

λεξνύ.  

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (C)=12, Ar (O)= 16. 

241) Γηαιύνληαη 40 g ζηεξενύ NaOH ζην λεξό θαη ην δηάιπκα αξαηώλεηαη κέρξη ηα 500mL (δηάιπκα Γ1). Να 

ππνινγηζζνύλ:  

α) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 100mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  
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γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα FeCl3.  

Γίλνληαη: Ar (Na)=23, Ar (Fe)=56, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

242) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα HCl ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 12 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 400mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) 21,2 g ζηεξενύ Na2CO3 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl. 

Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ παξάγεηαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο; 

Γίλνληαη: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Na)=23, Ar (C)=12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

243) α) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 10 Μ απαηηνύληαη γηα λα παξαζθεπάζνπκε 200mL δηαιύκαηνο ΖCl 

2,5 Μ.  

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

HCl 0,1Μ κε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 0,001 Μ.  

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚOH 0,12 Μ απαηηνύληαη 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

H2SO4. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο H2SO4;  

244) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,2 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,05Μ.  

β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 5 M πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 600mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 3 Μ.  

γ) Καηά ηελ επίδξαζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl ζε πεξίζζεηα Zn παξάγνληαη 2240mL αεξίνπ ζε STP. 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ νμένο.  

245) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,2 Μ.  

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH 0,5 Μ θαη 1 Μ γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,8 Μ;  

γ) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 1 M απαηηνύληαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

NaOH 0,5 Μ;  

246) α) ε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,15 Μ πξνζηίζεληαη 400mL λεξνύ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο.  

β) Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ κε 

50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1,5 Μ;  

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl απαηηνύληαη 15mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 

Μ. Να βξεζεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο HCl.  

Γίλεηαη: Ar (Cl)=35,5, Ar (H)=1. 

247) α) Να ππνινγηζζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl πεξηεθηηθόηεηαο 7,3 % w/v.  
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β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 4 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 2,5 Μ;  

γ) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο όγθνο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαιύζεη 32,7 g 

ςεπδαξγύξνπ (Zn).  

Γίλεηαη: Ar (Zn)=65,4, Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5. 

248) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaΟΖ ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ:  

α) Ζ κάδα (g) ηνπ NaΟΖ πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,1Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Νa)= 23, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

249) Γηαιύνληαη 22,2 g CaCl2 ζην λεξό θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη όγθν 250mL (δηάιπκα Γ1). 

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Παίξλνπκε 50mL από ην Γ1 θαη ηα αξαηώλνπκε κε λεξό κέρξηο όγθνπ 400mL. Να βξεζεί ε % w/v 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο.  

γ) ε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεηαη ε αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα πιήξε αληίδξαζε. Πόζε 

κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί;  

Γίλνληαη: Ar (Ag)= 108, Ar (Ca)=40, Ar (Cl)=35,5. 

250) Τδαηηθό δηάιπκα KΟΖ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 16,8 % w/v (δηάιπκα Γ1)  

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

δηαιύκαηνο Γ1;  

Γίλνληαη: Ar (Ζ)= 1, Ar (K)=39, Ar (O)=16. 

251) Τδαηηθό δηάιπκα MgCl2 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 38 % w/v (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηα κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ αληίδξαζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε 

πνζόηεηα AgNO3;  

Γίλνληαη: Ar (Mg)= 24, Ar (Cl)=35,5, Ar (Ag)=108. 

252) Τδαηηθό δηάιπκα HΝO3 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 12,6 % w/v (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζεί:  

α) ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1,  

β) πνηόο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,5 Μ.  

γ) ε κάδα (g) ηνπ Ca(OH)2 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 100mL ηνπ Γ1.  

Γίλνληαη: Ar (Ca)= 40, Ar (Ν)=14, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

253) Γηαιύνληαη 22,2 g CaCl2 ζην λεξό θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη όγθν 250mL (δηάιπκα Γ1). 
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α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Παίξλνπκε 50mL από ην Γ1 θαη ηα αξαηώλνπκε κε λεξό κέρξηο όγθνπ 400mL. Να βξεζεί ε % w/v 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο.  

γ) ε 50mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεηαη ε αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα πιήξε αληίδξαζε. Πόζε 

κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί;  

Γίλνληαη: Ar (Ag)= 108, Ar (Ca)=40, Ar (Cl)=35,5. 

253) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ KOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 150mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ 0,1 Μ (Γ2). Να ππνινγίζεηε ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) Aπό ην δηάιπκα Γ1 παίξλνπκε 2L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4. Να 

ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(S)=32, Αr(Κ)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

254) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 1Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚΟΖ πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ 0,1Μ 

(δηάιπκα Γ2 ) έηζη, ώζηε λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα ΚΟΖ 0,5Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε L) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 19,6 g H2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(S)=32, Αr(Κ) =39, Α r(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

255) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ca(ΟΖ)2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 3L ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 30mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, γηα λα πάξνπκε έλα δηάιπκα 

Ca(ΟΖ)2 0,001Μ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα ΖCl.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(Ca)=40, Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

256) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HBr 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξηο όγθνπ 

400mL .  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 300mL δηαιύκαηνο Βa(ΟΖ)2 0,1 Μ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Br)=80, Αr(H)=1. 

257) ε έλα εξγαζηήξην δηαζέηνπκε δηάιπκα H2SO4 10 M (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε νξηζκέλν όγθν δηαιύκαηνο Γ1 έηζη, ώζηε λα 

παξαζθεπαζηνύλ 450mL δηαιύκαηνο H2SO4 1 Μ (δηάιπκα Γ2).  
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γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, αλ αληηδξάζνπλ 2 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,1 Μ κε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο Γ2.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Α r(S)=32. 

258) Έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 (δηάιπκα Γ) παξαζθεπάζηεθε κε ηε δηάιπζε 0,148 g Ca(ΟΖ)2 ζε λεξό κέρξηο 

όγθνπ 200mL. Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη αλ αλακείμνπκε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο (Γ) κε 2L 

δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,03 Μ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, αλ αληηδξάζνπλ 2 L δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,03 Μ κε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο ΖBr.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Α r(Ca)=40, Αr(Br)=80 . 

259) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 150mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ 

πξνζζέζνπκε ηεηξαπιάζην όγθν λεξνύ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,2 L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα Ζ2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Α r(S)=32. 

260) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε λεξό κέρξη ην 

ηειηθό δηάιπκα λα απνθηήζεη όγθν 200mL.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο ζα παξαρζεί αλ από ην αξρηθό δηάιπκα Γ πάξνπκε 0,3 L θαη ηα εμνπδεηεξώζνπκε κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Ζ2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(S)=32, Αr(K)=39, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

261) Μηα νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ κε δηάιπζε 4 g ζηεξενύ ΝαΟΖ ζε λεξό. Σν 

δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε (Γ1) είρε όγθν 200mL.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε έλα πείξακα άιιε νκάδα καζεηώλ παξαζθεύαζε πδαηηθό δηάιπκα ΝaΟΖ 0,1 M (δηάιπκα Γ2) κε αξαίσζε 

200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξνζηέζεθε ζην δηάιπκα Γ1 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπαζηεί ην δηάιπκα Γ2.  

γ) Να ππνινγίζεηε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 

500mL δηαιύκαηνο ΝaΟΖ 0,1 M.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

262) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ca(ΟΖ)2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 3 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  
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β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 30mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ, γηα λα πάξνπκε έλα δηάιπκα 

Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 2L δηαιύκαηνο Γ εμνπδεηεξσζνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα ΖCl.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r(Ca)=40, Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

262) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 4% w/v (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε ζπγθέληξσζε ζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 300mL δηαιύκαηνο 

NaΟΖ 0,01 Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 600mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

263) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη πδαηηθό δηάιπκα Ζ2SO4 πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 1,2 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αλακηγλύνληαη κε 250mL δηαιύκαηνο Ζ2SO4(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ, νπόηε 

παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Ζ2SO4 ζην δηάιπκα Γ2.  

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα K2CO3(s). Πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ 

πνπ παξάγεηαη, ζε SΣP;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: A r (Ζ)=14, A r (Ο)=16, A r (S)=32. 

264) Με δηάιπζε 6,8 g AgNO3 ζε λεξό, παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 200mL (δηάιπκα Γ1).  

α) Nα ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ1.  

β) ε 40mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 360mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ2;  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 50mL δηαιύκαηνο Γ1, κε 

πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2S.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (N)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32, Ar (Ag)=108. 

265) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα NaOH θαη ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη ζπγθέληξσζε 0,8 M 

(δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Όγθνο 150mL λεξνύ πξνζηίζεηαη ζε 50mL δηαιύκαηνο Γ1, νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε 

ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ NaOH ζην δηάιπκα Γ2.  

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ΝaΟΖ, αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο (ΝΖ4)2SO4. Να ππνινγίζεηε πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ, ζε STP;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Νa)=23. 

266) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Na2S πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,4 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Na2S πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  
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β) ε 90mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 110mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2S κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα 

άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Na2S ζην δηάιπκα Γ2;  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 400mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Na)=23, Ar (S)=32, Ar (Ag)=108. 

267) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Na2CO3 κε ζπγθέληξσζε 1,5 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 25mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 50mL δηαιύκαηνο Na2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,75 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Na2CO3 ζην δηάιπκα Γ2;  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο κε 

ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (C)=12, Ar (O)=16, Ar (Na)=23, Ar (Ca)=40. 

268) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ΖNO3. Σν δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε έρεη ζπγθέληξσζε 0,7 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ζε ΖNO3. 

β) ε 50mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη 

έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ ΖΝΟ3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) άιαηνο CaCO3 κπνξεί λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Ζ)=1, Ar(C)=12, Ar(Ν)=14, Ar(Ο)=16, Ar(Ca)=40. 

269) Παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα K2CO3 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 15mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζηίζεληαη 45mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2CO3 κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ, νπόηε 

πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Κ2CO3 ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αληηδξάζνπλ 

πιήξσο κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(C)=12, Ar (O)=16, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108. 

270) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα Na2S πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,4 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Na2S πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 90mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 110mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Na2S κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα 

άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Na2S ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο ζρεκαηίδεηαη όηαλ 400mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξάζνπλ πιήξσο 

κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AgNO3. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(Na)=23, Ar(S)=32, Ar(Ag)=108. 

271) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα Ba(ΟΖ)2 ζπγθέληξσζεο 0,05 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πόζε κάδα (ζε g) Ba(ΟΖ)2 πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) ε 75mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 75mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην δηάιπκα Γ2.  
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γ) Από ην δηάιπκα Γ1, παίξλνπκε 0,25 L θαη ηα εμνπδεηεξώλνπκε κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3.  

Πόζε πνζόηεηα (ζε mol) άιαηνο ζα παξαρζεί από ηελ αληίδξαζε;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar (Ζ)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Βa)=137. 

272) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη πδαηηθό δηάιπκα Ζ2SO4 πνπ έρεη όγθν ζπγθέληξσζε 1,2 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Ζ2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αλακηγλύνληαη κε 250mL δηαιύκαηνο Ζ2SO4(aq) κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ, νπόηε 

παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ Ζ2SO4 ζην δηάιπκα Γ2.  

γ) 0,25 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, αληηδξνύλ πιήξσο κε πεξίζζεηα K2CO3(s). Πόζνο είλαη ν όγθνο (ζε L) ηνπ αεξίνπ 

πνπ παξάγεηαη, ζε SΣP;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32. 

273) Με δηάιπζε 6,8 g AgNO3 ζε λεξό, παξαζθεπάδεηαη πδαηηθό δηάιπκα όγθνπ 200mL (δηάιπκα Γ1).  

α) Nα ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ1.  

β) ε 40mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 360mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ AgNO3 ζην δηάιπκα Γ2;  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) ηδήκαηνο παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 50mL δηαιύκαηνο Γ1, κε 

πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Κ2S.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (N)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32, Ar (Ag)=108. 

274) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,2 Μ. 

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH 0,5 Μ θαη 1 Μ γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,8 Μ; 

γ) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 1 M απαηηνύληαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

NaOH 0,5 Μ; 

275) ην εξγαζηήξην ρεκείαο ηνπ ζρνιείνπ καο ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,074 % w/v (δηάιπκα Γ).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο (Γ).  

β) Μηα νκάδα καζεηώλ ρξεηάδεηαη, γηα ην πείξακα ηεο έλα πδαηηθό δηάιπκα Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ. Να ππνινγίζεηε 

ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πάξνπλ νη καζεηέο 250mL δηαιύκαηνο 

Ca(ΟΖ)2 0,001 Μ.  

γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,2 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Α r(Ca)=40. 

276) ε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ δηαιύνληαη 2,24 L αεξίνπ HCl (ζε STP), νπόηε παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ πνπ 

έρεη όγθν 200mL. Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζηεζνύλ 300mL 

λεξνύ.  
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γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη, όηαλ 4 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ αληηδξάζνπλ κε 

πεξίζζεηα δηαιύκαηνο HCl. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Cl)=35,5 , Αr(Ca)=40 . 

277) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέζνπκε λεξό κέρξη ην 

ηειηθό δηάιπκα λα απνθηήζεη όγθν  200mL.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο ζα παξαρζεί αλ από ην αξρηθό δηάιπκα Γ πάξνπκε 0,3 L θαη ηα εμνπδεηεξώζνπκε κε 

πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Κ)=39, Αr (S)=32. 

278) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HNO3 0,5 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 0,4 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ .  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 200mL δηαιύκαηνο Γ κε 200mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 Μ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

40mL δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

279) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 0,5 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 0,3L ηνπ δηαιύκαηνο Γ .  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 2 L δηαιύκαηνο Γ κε 2 L πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 Μ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

400mL δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(S)=32. 

280) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζηεζεί λεξό 

κέρξη ό όγθνο ηνπ λα γίλεη 500mL.  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,98 g H2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(K)=39, Α r(S)=32. 

281) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζηεζεί λεξό 

κέρξη ό όγθνο ηνπ λα γίλεη 500mL.  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,98 g H2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(K)=39, Α r(S)=32. 

282) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 5,6% w/v (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  
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α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 0,2 L δηαιύκαηνο ΚΟΖ 

0,1 Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 400mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Κ)=39. 

283) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα HNO3 0,5 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ HNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 0,1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ .  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 300mL δηαιύκαηνο Γ κε 300mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HNO3 0,1 Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 Μ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

500mL δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(N)=14, Αr(O)=16. 

284) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 0,5 Μ (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ H2SO4 πνπ πεξηέρεηαη ζε 0,4 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ .  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ αλακεηρζνύλ 200mL δηαιύκαηνο Γ κε 200mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ.  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 Μ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 

100mL δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(S)=32. 

285) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaOH 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ αξαησζνύλ κέρξη ηα 

500mL .  

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 4,6 g H2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Α r(S)=32. 

286) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα KOH 0,1 M (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζηεζνύλ 300mL 

λεξνύ . 

γ) ηνλ όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 9,8 g H2SO4. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(K)=39, Αr(S)=32. 

287) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 5,6% w/v (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 200mL δηαιύκαηνο 

ΚΟΖ 0,1 Μ.  
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γ) ηνλ όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 0,6L ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Ζ)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Κ)=39. 

288) 

ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα Ba(ΟΖ)2 κε όγθν 400mL θαη ζπγθέληξσζε 0,02 Μ 

(δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) Ba(ΟΖ)2 πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1  

β) 60mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 60mL ηνπ Γ1, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην δηάιπκα Γ2;.  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε είλαη ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 0,2 L ηνπ 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2CO3.  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Ζ)=1, Ar(C)=12, Ar(Ο)=16, Ar(Ba)=137. 

289) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα (ζε mol) ηνπ HCl πνπ πεξηέρεηαη ζε 100mL ηνπ Γ1 

β) ε 100mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 100mL δηαιύκαηνο HCl κε ζπγθέληξσζε 1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ HCl ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε L) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1, απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 1,3 g 

ςεπδάξγπξνπ , Εn. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Zn)=65 

290) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα NaBr κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ 

(δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaBr πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 80mL λεξό, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ NaBr ζην δηάιπκα Γ2;  

γ) Να ππνινγίζηε ηε κάδα (ζε g) αεξίνπ Cl2 πνπ απαηηείηαη ώζηε λα αληηδξάζνπλ πιήξσο 0,2 L δηαιύκαηνο Γ1.  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Na)=23, Ar(Cl)=35,5 , Ar(Br)=80. 

291) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΚΗ κε ζπγθέληξσζε 0,3 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚΗ πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 

β) ε 100mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 200mL λεξό, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ ΚΗ ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζηε ηε κάδα (ζε g) αεξίνπ Cl2 πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Cl)=35,5 , Ar(K)=39,  Ar(I)=127. 

292) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα CuSO4. Σειηθά, ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε CuSO4 0,8 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ CuSO4 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1  
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β) ε 50mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 150mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ CuSO4 ζην δηάιπκα Γ2;.  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) Mg απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, CuSO4(aq).  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(O)=16, Ar(Mg)=24, Ar(S)=32, Ar(Cu)=63,5. 

293) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα AgNO3 πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα (ζε mol) ηνπ AgNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 20mL δηαιύκαηνο AgNO3 κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3ζην δηάιπκα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) Zn απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 100mL δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Zn)=65,4. 

294) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα FeCl2 κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. 

Σν δηάιπκα απηό ην νλνκάδνπκε Γ1.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ FeCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζνο όγθνο λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 80mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε ην αξαησκέλν δηάιπκα (Γ2) λα έρεη 

ζπγθέληξσζε FeCl2(aq), ίζε κε 0,1Μ;  

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) Mg πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, FeCl2(aq).  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Cl)=35,5 , Ar(Mg)=24, Ar(Fe)=56. 

295) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα FeCl3 κε ζπγθέληξσζε 0,6 Μ. 

Σν δηάιπκα απηό ην νλνκάδνπκε Γ1. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ FeCl3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζνο όγθνο λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε ην αξαησκέλν δηάιπκα (Γ2) λα έρεη 

ζπγθέληξσζε ζε FeCl3(aq) ίζε κε 0,2Μ; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) Al πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,2 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, FeCl3(aq). 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Cl)=35,5 , Ar(Al)=27, Ar(Fe)=56. 

296) ε ρεκηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα CuCl2 κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. Σν δηάιπκα απηό ην 

νλνκάδνπκε Γ1.  

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα (ζε mol) ηνπ CuCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζνο όγθνο λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε ην αξαησκέλν δηάιπκα (Γ2) λα 

έρεη ζπγθέληξσζε ζε CuCl2 ίζε κε 0,1Μ;  

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) Al πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,5 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, CuCl2 (aq).  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Al)=27. 

297) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα NaI κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Σν 

δηάιπκα απηό ην νλνκάδνπκε Γ1. 
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α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaI πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 100mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 300mL λεξό, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ NaΗ ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζηε ηνλ όγθν (ζε L) αεξίνπ Cl2 (κεηξεκέλν ζε ζπλζήθεο S.T.P.) πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη 

πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Na)=23 , Ar(I)=127. 

298) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα NaI κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Σν 

δηάιπκα απηό ην νλνκάδνπκε Γ1. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaI πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 

β) ε 100mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 300mL λεξό, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ NaΗ ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζηε ηνλ όγθν (ζε L) αεξίνπ Cl2 (κεηξεκέλν ζε ζπλζήθεο S.T.P.) πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη 

πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Na)=23 , Ar(I)=127. 

299) ε ρεκηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα CuCl2 κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. Σν δηάιπκα απηό ην 

νλνκάδνπκε Γ1.  

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα (ζε mol) ηνπ CuCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζνο όγθνο λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε ην αξαησκέλν δηάιπκα (Γ2) λα 

έρεη ζπγθέληξσζε ζε CuCl2 ίζε κε 0,1Μ;  

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) Al πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε  0,5 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, CuCl2 (aq).  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Al)=27. 

300) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα FeCl3 κε ζπγθέληξσζε 0,8 Μ. 

Σν δηάιπκα απηό ην νλνκάδνπκε Γ1. 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ FeCl3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) Πόζνο όγθνο λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε ην αξαησκέλν δηάιπκα (Γ2) λα έρεη 

ζπγθέληξσζε ζε FeCl3(aq) ίζε κε 0,2Μ; 

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) Al πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,2 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, FeCl3(aq). 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Cl)=35,5 , Ar(Al)=27, Ar(Fe)=56. 

301) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα FeCl2 κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ. 

Σν δηάιπκα απηό ην νλνκάδνπκε Γ1.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ FeCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζνο όγθνο λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 80mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε ην αξαησκέλν δηάιπκα (Γ2) λα έρεη 

ζπγθέληξσζε FeCl2(aq), ίζε κε 0,1Μ;  

γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) Mg πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, FeCl2(aq).  
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Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Cl)=35,5 , Ar(Mg)=24, Ar(Fe)=56. 

302) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη έλα πδαηηθό δηάιπκα AgNO3 πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,2 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα (ζε mol) ηνπ AgNO3 πνπ πεξηέρεηαη ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 20mL δηαιύκαηνο AgNO3 κε ζπγθέληξσζε 0,4 Μ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ AgNO3ζην δηάιπκα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) Zn απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 100mL δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Zn)=65,4. 

303) ε λεξό δηαιύεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα CuSO4. Σειηθά, ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη έρεη όγθν 200mL θαη 

ζπγθέληξσζε CuSO4 0,8 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ CuSO4 πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1  

β) ε 50mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 150mL λεξνύ νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε Μ) ηνπ CuSO4 ζην δηάιπκα Γ2;.  

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) Mg απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

Γ1, CuSO4(aq).  

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(O)=16, Ar(Mg)=24, Ar(S)=32, Ar(Cu)=63,5. 

304) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΚΗ κε ζπγθέληξσζε 0,3 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΚΗ πνπ πεξηέρεηαη ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 

β) ε 100mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 200mL λεξό, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε 

ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ ΚΗ ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζηε ηε κάδα (ζε g) αεξίνπ Cl2 πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,1 L ηνπ πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Cl)=35,5 , Ar(K)=39, Ar(I)=127. 

305) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο πεηξάκαηνο παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα NaBr κε ζπγθέληξσζε 0,2 Μ 

(δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ NaBr πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ε 20mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 80mL λεξό, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ NaBr ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζηε ηε κάδα (ζε g) αεξίνπ Cl2 πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 0,2 L δηαιύκαηνο Γ1. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Na)=23, Ar(Cl)=35,5 , Ar(Br)=80. 

306) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην ππάξρεη πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα (ζε mol) ηνπ HCl πνπ πεξηέρεηαη ζε 100mL ηνπ Γ1 

β) ε 100mL ηνπ Γ1 πξνζηίζεληαη 100mL δηαιύκαηνο HCl κε ζπγθέληξσζε 1 Μ, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν 

δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ HCl ζην δηάιπκα Γ2; 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζνο όγθνο (ζε L) ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1, απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε 1,3 g 

ςεπδάξγπξνπ , Εn. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Zn)=65,4. 
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307) ε ζρνιηθό εξγαζηήξην παξαζθεπάζηεθε πδαηηθό δηάιπκα Ba(ΟΖ)2 κε όγθν 400mL θαη ζπγθέληξσζε 0,02 

Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Να ππνινγίζεηε πόζε κάδα (ζε g) Ba(ΟΖ)2 πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1 

β) 60mL λεξνύ πξνζηίζεληαη ζε 60mL ηνπ Γ1, νπόηε πξνθύπηεη έλα άιιν δηάιπκα Γ2. Πόζε είλαη ε ζπγθέληξσζε 

(ζε M) ηνπ Ba(ΟΖ)2 ζην δηάιπκα Γ2;. 

γ) Να ππνινγίζεηε πόζε είλαη ε κάδα (ζε g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ παξάγεηαη όηαλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 0,2 L ηνπ 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα Na2CO3. 

Γίλνληαη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : Ar(Ζ)=1, Ar(C)=12, Ar(Ο)=16, Ar(Ba)=137. 

308) Mε δηαβίβαζε 4,48 L H2S (κεηξεκέλα ζε STP) ζε λεξό, πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2 L.  

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 1 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,05 Μ.  

γ) Πόζε κάδα (ζε g) ζείνπ (S) ρξεηάδεηαη λα αληηδξάζεη κε ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα αεξίνπ πδξνγόλνπ (Ζ2) γηα 

ηελ παξαγσγή 10 mol H2S;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (S)= 32. 

 

309) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH:  

Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 2 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε πεξηεθηηθόηεηα 5% w/v.  

α) Δμεγήζηε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα είλαη ππθλόηεξν;  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 400mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε πδαηηθό δηάιπκα 

NaOH ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ;  

γ) Πόζνο όγθνο αεξίνπ HCl (ζε L), κεηξεκέλνο ζε STP, απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 300mL 

δηαιύκαηνο NaOH 2 M;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)= 1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 

310) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΝaOH:  

Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 1 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε πεξηεθηηθόηεηα 6% w/v.  

α) Δμεγήζηε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα είλαη ππθλόηεξν;  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,4 Μ;  

γ) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 1Μ απαηηνύληαη γηα λα εμνπδεηεξώζνπλ πιήξσο 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο NaOH 0,4 M ;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)=16. 

311) Γηαζέηνπκε δπν πδαηηθά δηαιύκαηα ΖCl:  

Γηάιπκα Γ1 κε ζπγθέληξσζε 0,5 Μ θαη δηάιπκα Γ2 κε πεξηεθηηθόηεηα 3,65 % w/v.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

β) Αλακεηγλύνπκε 500mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 500mL δηαιύκαηνο Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  
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γ) Οξηζκέλε πνζόηεηα καγλεζίνπ (Mg) αληηδξά πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο ΖCl θαη 

εθιύνληαη 2,24 L αεξίνπ, κεηξεκέλα ζε STP. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ καγλεζίνπ πνπ αληέδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Mg)=24, Ar (Cl)=35,5. 

312) Οξηζκέλε πνζόηεηα ( mol ) αεξίνπ HCl δηαιύεηαη ζην λεξό θαη παξαζθεπάδεηαη δηάιπκα Γ1, όγθνπ 2 L θαη 

ζπγθέληξσζεο 0,8 Μ.  

α) Πόζνο όγθνο (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ;  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο ΖCl 0,8 M κε 3L δηαιύκαηνο ΖCl 0,4M. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη;  

γ) Πόζνο όγθνο (L) αεξίνπ HCl (ζε STP) απαηηείηαη γηα λα αληηδξάζεη πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα 

ληηξηθνύ αξγύξνπ (AgNO3) ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ 28,7 g ιεπθνύ ηδήκαηνο;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5. 

313) Γηαζέηνπκε δηάιπκα H2SO4 9,8 % w/v (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 400mL δηαιύκαηνο H2SO4 2 M ,νπόηε ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ2. 

Να βξείηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  

γ) Πόζνο όγθνο (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί κε 8g ζηεξενύ NaOH.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (S)= 32, Ar (Ο)= 16. 

314) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) ε πόζν όγθν (mL) δηαιύκαηνο Γ1 πεξηέρνληαη 73 g HCl.  

β) Αλακεηγλύνπκε 1 L δηαιύκαηνο Γ1 κε 9 L δηαιύκαηνο HCl 0,6 Μ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ)ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) 19,5 g Zn αληηδξνύλ πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα HCl. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη (ζε 

STP).  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Zn)=65. 

315) ην εξγαζηήξην δηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 ζπγθέληξσζεο 10 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζν όγθν (ζε mL) από ην δηάιπκα Γ1 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 1 L δηαιύκαηνο 

H2SO4 κε ζπγθέληξσζε 1 Μ;  

γ) Πόζα g NaOH απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,2 Μ;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (S)= 32,Ar (Ο)= 16. 

316) Γηαιύνπκε 8 g NaOH ζε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε πδαηηθό δηάιπκα NaOH (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 250mL.  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 250mL δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε λεξό θαη παξαζθεπάδνπκε πδαηηθό δηάιπκα NaOH (δηάιπκα Γ2) κε 

ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ (ζε mL) πνπ πξνζζέζακε.  

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 200mL δηαιύκαηνο ΝaOH 0,2 

M.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Νa)=23, Ar (Ο)= 16. 
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317) Γηαιύνπκε 5,85 g NaCl ζην λεξό θαη πξνθύπηνπλ 200mL δηαιύκαηνο NaCl (δηάιπκα Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ;  

γ) Πόζα mol NaCl απαηηνύληαη γηα λα αληηδξάζνπλ πιήξσο κε AgNO3 θαη λα ζρεκαηηζζνύλ 14,35 g ηδήκαηνο.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (Νa)=23. 

318) α) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αεξίνπ HCl (κεηξεκέλν ζε STP), πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl (δηάιπκα Γ1) κε όγθν 600mL θαη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ.  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ;  

γ) ε νξηζκέλε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl πξνζζέηνπκε 6,54 g Zn. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 

0,5 Μ πνπ αληηδξά κε ηελ παξαπάλσ πνζόηεηα ςεπδαξγύξνπ.  

Γίλεηαη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα : Ar (Zn)= 65,4. 

319) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 0,1Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηε κάδα (ζε g) ηνπ ΝαOH πνπ πεξηέρεηαη ζε 250mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέζνπκε 

πεληαπιάζην όγθν λεξνύ.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο πνπ ζα παξαρζεί αλ 0,3L δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξσζνύλ κε ηελ απαηηνύκελε 

πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r (Cl)=35,5, Α r(Νa)=23, Α r(Ο)=16, Α r(Ζ)=1. 

320) Γίλεηαη πδαηηθό δηάιπκα HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πόζε κάδα (ζε g) HCl πεξηέρεηαη ζε 400mL δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Αλακεηγλύνπκε 3 L δηαιύκαηνο HCl 2 Μ κε 7 L δηαιύκαηνο HCl 1 Μ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ 

ηειηθνύ δηαιύκαηνο.  

γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ ζα αληηδξάζεη πιήξσο κε 8 g NaOH.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Cl)=35,5 , Ar (Νa)=23 , Ar (Ο)= 16. 

321) Γηαζέηνπκε έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΟΖ 0,2Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ ζα πξνθύςεη αλ ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέζνπκε λεξό κέρξη 

ην ηειηθό δηάιπκα λα απνθηήζεη όγθν 200mL.  

γ) ηε κάδα (ζε g) ηνπ άιαηνο ζα παξαρζεί αλ από ην αξρηθό δηάιπκα Γ1 πάξνπκε 0,3 L θαη ηα εμνπδεηεξώζνπκε 

κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ζ2SO4.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r (S)=32, Α r (Κ)=39, Α r (Ο)=16, Α r (Ζ)=1. 

322) α) H ακκσλία (ΝΖ3) παξαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: N2 + 3H2 H3.  

Πόζα g ΝΖ3 παξάγνληαη αλ αληηδξάζνπλ πιήξσο 10 mol Ν2 κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα πδξνγόλνπ.  

β) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) αέξηαο ΝΖ3 , κεηξεκέλν ζε STP, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ΝΖ3 (δηάιπκα Γ1) όγθνπ 400mL θαη ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ.  

γ) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε 

ζπγθέληξσζε 0,1 Μ.  
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Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (N)=14. 

323) Mε δηαβίβαζε 2,24 L HCl (κεηξεκέλα ζε STP) ζε λεξό, πξνθύπηεη πδαηηθό δηάιπκα HCl , όγθνπ 1 L 

(δηάιπκα Γ1)  

α) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600mL από ην δηάιπκα Γ1 πξνζζέηνπκε 400 ml λεξνύ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (M) ηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ πξνθύπηεη.  

γ) Πόζε κάδα (g) πδξνμεηδίνπ ηνπ θαιίνπ (KOΖ ) πξέπεη λα αληηδξάζεη κε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl, 

ώζηε λα παξαρζνύλ 2mol άιαηνο.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Κ)= 39, Ar (Ζ)=1, Ar (O)= 16. 

324) Γηαιύνπκε 11,2 L αέξηαο NH3 (ζε STP) ζε λεξό θαη πξνθύπηεη πδαηηθό δηάιπκα NH3 όγθνπ 500mL (δηάιπκα 

Γ1).  

α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 .  

β) 200mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αλακεηγλύνληαη κε 800mL δηαιύκαηνο NH3 2 Μ. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε 

(Μ) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

γ) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα HCl γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε. Nα 

ππνινγίζεηε ηε κάδα (g) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Ν)=14, Ar (Cl)=35,5. 

325) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,2 M (δηάιπκα Γ1)  

α) Πόζε κάδα (ζε g) HCl πεξηέρεηαη ζε 500mL δηαιύκαηνο Γ1.  

β) ε 600ml δηαιύκαηνο Γ1 δηαιύνπκε αέξην HCl (ζε STP) ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. Σν 

δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν (ζε L) ηνπ αεξίνπ HCl (ζε STP) πνπ 

πξνζηέζεθε.  

γ) 8 g NaOH αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα 

(ζε mol) ηνπ άιαηνο πνπ παξάγεηαη από ηελ αληίδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Ζ)=1, Ar (Na)=23, Ar (Cl)=35,5 , Ar (O)=16. 

326) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 2 M (δηάιπκα Γ1) .  

α) ε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε 300mL λεξνύ. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ 

δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.  

β) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (ζε M) ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάκεημε 200mL δηαιύκαηνο 

Γ1 κε 800mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 M.  

γ) 200mL δηαιύκαηνο Γ1 εμνπδεηεξώλνληαη κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ΚΟΖ. Πόζε είλαη ε κάδα (ζε g) ηνπ 

άιαηνο πνπ παξάγεηαη;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: Ar (Κ)=39, Ar (S)=32, Ar (H)=1, Ar (O)=16. 

327) α) Να ππνινγηζηεί ν όγθνο αεξίνπ HCl (ζε STP) πνπ πξέπεη λα δηαιπζεί ζην λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 500mL 

δηαιύκαηνο ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ (δηάιπκα Γ1).  

β) Σν δηάιπκα Γ1 αξαηώλεηαη ζε δηπιάζην όγθν θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε (Μ) 

ηνπ δηαιύκαηνο Γ2.  
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γ) Πόζνο όγθνο (ζε L) δηαιύκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 0,4 M απαηηνύληαη γηα λα αληηδξάζνπλ πιήξσο κε 13 g Zn.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ : Ar (Zn)=65. 

328) Γηαιύνληαη 40 g ζηεξενύ NaOH ζην λεξό θαη ην δηάιπκα αξαηώλεηαη κέρξη ηα 500mL (δηάιπκα Γ1). Να 

ππνινγηζζνύλ:  

α) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 100mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα FeCl2.  

Γίλνληαη: Ar (Na)=23, Ar (Fe)=56, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

329) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα HCl ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 12 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 400mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) 21,2 g ζηεξενύ Na2CO3 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl. 

Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ παξάγεηαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Na)=23, Ar (C)=12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

330) Τδαηηθό δηάιπκα MgCl2 έρεη πεξηεθηηθόηεηα 38 % w/v (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 100mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηα κάδα (g) ηδήκαηνο ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ αληίδξαζε 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Mg)= 24, Ar (Cl)=35,5, Ar (Ag)=108. 

331) Τδαηηθό δηάιπκα KΟΖ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 16,8 % w/v (δηάιπκα Γ1)  

α) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζε 200mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ1;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,5 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

δηαιύκαηνο Γ1;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Ζ)= 1, Ar (K)=39, Ar (O)=16. 

332) Γηαζέηνπκε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο KΟΖ ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ:  

α) Ζ κάδα (g) ηνπ KΟΖ πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάιπκα Γ1.  

β) Ο όγθνο (mL) ηνπ λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,1Μ.  

γ) Ο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 0,2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ Γ1.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (K)= 39, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

333) α) Να ππνινγηζζεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl πεξηεθηηθόηεηαο 7,3 % w/v.  
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β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 4 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 2,5 Μ;  

γ) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο όγθνο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαιύζεη 32,7 g 

ςεπδαξγύξνπ (Zn).  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Zn)=65,4, Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5. 

334) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,1 Μ.  

β) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα NaOH 0,5 Μ θαη 0,1 Μ γηα λα 

πξνθύςεη δηάιπκα 0,4 Μ;  

γ) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο H2SO4 1 M απαηηνύληαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

NaOH 0,5 Μ;  

335) α) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,2 Μ, γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα 0,05Μ.  

β) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 5 M πξέπεη λα αλακεηρζνύλ κε 200mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1 Μ γηα 

λα πξνθύςεη δηάιπκα 3 Μ.  

γ) Καηά ηελ επίδξαζε 400mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl ζε πεξίζζεηα Zn παξάγνληαη 2240mL αεξίνπ ζε STP. 

Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ ΖCl.  

336) Τδαηηθό δηάιπκα ΖΝΟ3 έρεη ζπγθέληξσζε 4 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100mL δηαιύκαηνο ληηξηθνύ νμένο 

1Μ;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,2 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 1 Μ;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (N)=14, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

337) Τδαηηθό δηάιπκα HCl έρεη ζπγθέληξσζε 4 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;  

β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 1Μ;  

γ) 21,2 g ζηεξενύ Na2CO3 αληηδξνύλ πιήξσο κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl. 

Πόζνο όγθνο (mL) αεξίνπ παξάγεηαη ζε πξόηππεο ζπλζήθεο;  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Na)=23, Ar (C)=12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

338) Γηαζέηνπκε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaBr2 0,5 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πόζε κάδα (g) CaBr2 ππάξρεη ζην δηάιπκα Γ1;  

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα 

CaBr2 0,1 Μ;  

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 πξέπεη λα αληηδξάζνπλ κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα λα 

ζρεκαηηζζνύλ 18,8 g ηδήκαηνο;  

Γίλνληαη: Ar (Br)= 80, Ar (Ca)=40, Ar (Ag)=108. 
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339) Γηαιύνληαη 40 g ζηεξενύ NaOH ζην λεξό θαη ην δηάιπκα αξαηώλεηαη κέρξη ηα 500mL (δηάιπκα Γ1). Να 

ππνινγηζζνύλ:  

α) Ζ ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ πξνζζήθε 300mL λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1.  

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί όηαλ αληηδξάζνπλ 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα FeCl2.  

Γίλνληαη: Ar (Na)=23, Ar (Fe)=56, Ar (H)=1, Ar (O)= 16. 

340) α) Πόζα mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 6 Μ απαηηνύληαη γηα λα παξαζθεπάζνπκε 200mL δηαιύκαηνο ΖCl 2 

Μ. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε (Μ) δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ αλάκεημε 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

HCl 6 Μ κε 80mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο HCl 2 Μ. 

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 40mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 0,2 Μ απαηηνύληαη 20mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο 

H2SO4. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε (Μ) ηνπ δηαιύκαηνο H2SO4; 

341) α) ε 100mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 0,15 Μ πξνζηίζεληαη 400mL λεξνύ. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αξαησκέλνπ δηαιύκαηνο. 

β) Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 150mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 2 Μ κε 

50mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl 1,5 Μ; 

γ) Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 10mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖCl απαηηνύληαη 15mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(OH)2 0,01 

Μ. Να βξεζεί ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο HCl. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5. 

342) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,5M (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 

0,2Μ. 

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HCl 0,2Μ.  

γ) Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε STP) πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn. 

343) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,5Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 

0,2Μ.    

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 200mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 300mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HCl 0,2Μ. 

γ) Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε STP) πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn. 

344) Σν ζαιαζζηλό λεξό έρεη ζπγθέληξσζε ζε MgCl2 0,05Μ. Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) MgCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ. 
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β) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 

0,02Μ ζε MgCl2. 

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνζζήθε πεξίζζεηαο Κ2CO3 ζε 200mL ζαιαζζηλνύ 

λεξνύ. 

Γίλνληαη: Ar (Cl) = 35,5 , Ar (Mg) = 24, Ar (C) = 12, Ar (O) = 16. 

345) Σν ζαιαζζηλό λεξό έρεη ζπγθέληξσζε ζε MgCl2 0,05Μ. Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ζ κάδα (g) MgCl2 πνπ πεξηέρεηαη ζε 20mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ. 

β) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ζαιαζζηλνύ λεξνύ, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 

0,02Μ ζε MgCl2. 

γ) Ζ κάδα (g) ηνπ ηδήκαηνο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ πξνζζήθε πεξίζζεηαο Na2CO3 ζε 200mL ζαιαζζηλνύ 

λεξνύ. 

Γίλνληαη: Ar (Cl) = 35,5 , Ar (Mg) = 24, Ar (C) = 12, Ar (O) = 16. 

346) Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl 0,5Μ (δηάιπκα Γ1). Να ππνινγηζζνύλ: 

α) Ο όγθνο (mL) λεξνύ πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 50mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα 0,2Μ.    

β) Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 40mL δηαιύκαηνο Γ1 κε 100mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο HCl 0,2Μ. 

γ) Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ (ζε STP) πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε 100mL δηαιύκαηνο Γ1 κε ηελ αθξηβώο 

απαηηνύκελε πνζόηεηα Zn. 

347) Γηαζέηνπκε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaI2 0,5Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πόζε κάδα (g) CaI2 ππάξρεη ζην δηάιπκα Γ1; 

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ηνπ Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα CaI2 0,1Μ; 

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 πξέπεη λα αληηδξάζνπλ κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα λα 

ζρεκαηηζζνύλ 23,5g ηδήκαηνο; 

Γίλνληαη: Ar (I) = 127, Ar (Ca) = 40, Ar (Ag) = 108. 

348) Γηαζέηνπκε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaI2 0,5Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πόζε κάδα (g) CaI2 ππάξρεη ζην δηάιπκα Γ1; 

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL ηνπ Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα CaI2 0,1Μ; 

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 πξέπεη λα αληηδξάζνπλ κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα λα 

ζρεκαηηζζνύλ 23,5g ηδήκαηνο; 

Γίλνληαη: Ar (I) = 127, Ar (Ca) = 40, Ar (Ag) = 108. 

349) Γηαζέηνπκε 500mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CaI2 0,5Μ (δηάιπκα Γ1). 

α) Πόζε κάδα (g) CaI2 ππάξρεη ζην δηάιπκα Γ1; 

β) Πόζν όγθν (mL) λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200mL ηνπ Γ1 γηα λα παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα CaI2 0,2Μ; 

γ) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 πξέπεη λα αληηδξάζνπλ κε ηελ αθξηβώο απαηηνύκελε πνζόηεηα AgNO3 γηα λα 

ζρεκαηηζζνύλ 23,5g ηδήκαηνο; 

Γίλνληαη: Ar (I) = 127, Ar (Ca) = 40, Ar (Ag) = 108. 

350) Γηαζέηνπκε ζην εξγαζηήξην έλα πδαηηθό δηάιπκα NaΟΖ 4 % w/v (δηάιπκα Γ). Να ππνινγίζεηε: 
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α) ηε ζπγθέληξσζε (ζε Μ) ηνπ δηαιύκαηνο Γ. 

β) ηνλ όγθν (ζε mL) ηνπ δηαιύκαηνο Γ πνπ πξέπεη λα αξαησζεί κε λεξό γηα λα πξνθύςνπλ 300mL δηαιύκαηνο 

NaΟΖ 0,01 Μ. 

γ) ηνλ όγθν (ζε L) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖNO3 0,1 Μ πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε εμνπδεηέξσζε 600mL ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Ζ)=1. 

251) Σν «ππθλό» πδαηηθό δηάιπκα ΖΝΟ3 ηνπ εκπνξίνπ έρεη ζπγθέληξσζε 15,8 Μ (δηάιπκα Γ1).  

α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα δηαιύκαηνο Γ1.  

β) Πόζα mL δηαιύκαηνο Γ1 ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξαζθεπάζνπκε 100mL δηαιύκαηνο ληηξηθνύ νμένο 3 

Μ;  

γ) Πνηνο όγθνο (mL) πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ca(ΟΖ)2 0,01 Μ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50mL 

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 3 Μ;  

Γίλνληαη: Ar (N)=14, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16. 

 

 

 

 

 

 

 


