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ΧΗΜΕΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ Α  

Για τισ ερωτιςεισ  που ακολουκοφν να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

 

1. Ο ατομικόσ αρικμόσ εκφράηει:  

    α. το θλεκτρικό φορτίο του ατόμου ενόσ ςτοιχείου. 

    β. τον αρικμό των πρωτονίων ςτον πυρινα του ατόμου ενόσ ςτοιχείου. 

    γ. τον αρικμό των νετρονίων ςτον πυρινα του ατόμου ενόσ ςτοιχείου. 

   δ. τον αρικμό των θλεκτρονίων του ατόμου ενόσ ςτοιχείου.                                    

                                                                                                                                                             Μονάδες  5 

2.  Για το άτομο( 𝐶6
12  )  ιςχφει ότι :   

    α. ζχει  ςτον πυρινα του ατόμου του 12 πρωτόνια. 

    β. ζχει ςτον πυρινα του ατόμου του 12 νετρόνια. 

    γ. ζχει ςτον πυρινα του ατόμου του ίδιο αρικμό πρωτονίων και νετρονίων. 

   δ. ζχει ςτο άτομό του 12 θλεκτρόνια.                                                                                          Μονάδες  5 

                                                                       

3.  Ζνα  χθμικό ςτοιχείο Α ζχει ατομικό αρικμό 20. Επομζνωσ ανικει: 

   α. Στθν  4θ περίοδο και τθν  IA ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα. 

    β.  Στθν  1θ περίοδο και τθν  IVA ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα. 

    γ.  Στθ    2θ περίοδο και τθν  IVA ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα. 

    δ.  Στθν 4θ περίοδο και τθν  IΙA ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα.                                             Μονάδες  5                 

 

4. Το χθμικό ςτοιχείο Χ ανικει ςτθν 3θ  περίοδο του Περιοδικοφ Πίνακα και ςτθ ΙΙΑ ομάδα. Ο ατομικόσ του 

αρικμόσ είναι: 

α. 10                 β. 11                   γ. 12                δ. 14                                                                           Μονάδες  5 

 

5.α) Να αναφζρετε δφο χαρακτθριςτικά των ετεροπολικϊν ενϊςεων και δφο χαρακτθριςτικά των 

ομοιοπολικϊν ενϊςεων .                                                                                                                      Μονάδες  4           

     β)   Τι ονομάηεται θλεκτραρνθτικότθτα ενόσ ςτοιχείου;                                                            Μονάδες  2 

 

 

ΘΕΜΑ B 

  1. Για τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, να ςθμειϊςετε (Σ) δίπλα από κάκε ςωςτι πρόταςθ και (Λ) δίπλα από 

κάκε λανκαςμζνθ: 

α. Για τισ ενζργειεσ ΕΚ και ΕL των ςτιβάδων Κ και L αντίςτοιχα, ιςχφει ότι ΕL< ΕK. 

β. Τα άτομα των ςτοιχείων τθσ χθμικισ ζνωςθσ ΧΨ πρζπει να ζχουν διαφορετικό ατομικό αρικμό. 

γ. Τα άτομα 𝛮𝛼11
23    𝜅𝛼𝜄 𝛮𝛼11

24  είναι ιςότοπα. 
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δ. Τα χθμικά ςτοιχεία τθσ 3θσ κφριασ ομάδασ (ΙΙΙΑ) ζχουν θλεκτρόνια ςε τρεισ ςτιβάδεσ. 

ε. Στισ  ετεροπολικζσ ενϊςεισ δεν υπάρχουν μόρια. Σχθματίηεται κρφςταλλοσ από ιόντα με αποτζλεςμα 

πολλζσ από αυτζσ να διαλφονται ςτο νερό. 

ςτ. Στο μόριο του HCI ο δεςμόσ είναι  ομοιοπολικόσ. 

η. Το χθμικό ςτοιχείο Κ (Ζ=19) δε ςχθματίηει ομοιοπολικζσ ενϊςεισ. 

θ.  Τα αλογόνα μποροφν να ςχθματίςουν ομοιοπολικοφσ και ιοντικοφσ δεςμοφσ. 

κ. Όλα τα ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ ομάδασ του Περιοδικοφ Πίνακα ονομάηονται αλκάλια 

ι. Σε μία ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα ανικουν ςτοιχεία με ίδιο αρικμό κατειλθμμζνων ςτιβάδων                                                            

Μονάδες  15                                                                       

2)  Να αιτιολογιςετε ςφντομα τισ απαντιςεισ ςασ  ςτο ερϊτθμα Β1                                                   Μονάδες  10   

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά τετράγωνα του πίνακα που ακολουκεί: 

 p n e K L M N Ομάδα Περίοδοσ 

𝛢1
2           

 𝛣3
7           

𝛤17
35           

𝛥19
38           

𝛦35
71           

                                                                                                                                                                           Μονάδες  18 

β) Ποια από τα ςτοιχεία του προθγοφμενου πίνακα εμφανίηουν παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ και γιατί;                                                                                      

Μονάδες  12 

γ) Να γράψετε τθν θλεκτρονιακι δομι των ιόντων  Δ +  και  Ε -                                                                                                Μονάδες  8 
             

δ) Τι είδουσ χθμικό δεςμό (ομοιοπολικό ι ετεροπολικό) κα ςχθματίςουν:  

i) το Α με το A             ii) το Α με το Γ                              iii) το Δ με το Γ        

 Μονάδες  6 

ε)  Να αιτιολογιςετε  τθν απάντθςι ςασ για το δεςμό μεταξφ των ςτοιχείων Δ και Γ περιγράφοντασ τον 

τρόπο ςχθματιςμοφ του δεςμοφ και γράφοντασ τον θλεκτρονιακό τφπο τθσ χθμικισ ζνωςθσ που 

ςχθματίηεται.                                                                                                                                                 Μονάδες  4 

ςτ)  Μεταξφ ποιϊν ςτοιχείων του ερωτιματοσ  ε  ςχθματίηεται  μόριο;                                                                     

Μονάδες  2                         

               
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
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Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (2) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 


