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Βαζμόξ 

Διαγώνιζμα ηεηραμήνου ζηην Χημεία A΄ Λυκείου  

B΄ Ομάδα   

                                                          
Ονομαηεπώνυμο:                                                               

 

Θέμα 1ο  

Να ζεμεηώζεηε ηε ζςζηή απάκηεζε γηα θάζε μηα από ηηξ παναθάης 

πνμηάζεηξ. 

1. Aπμθιείεηαη κα ακήθεη ζηα μλέα: 

α. ΕΖ             β. ΕCl     γ. NaF 

 2.Σνία δηαιύμαηα Α, Β θαη Γ έπμοκ pH ίζμ με 9, 11 θαη 4 ακηίζημηπα. Από ηα ηνία δηαιύμαηα,    

      αοηό πμο δεκ εμθακίδεη βαζηθέξ ηδηόηεηεξ είκαη: 

    α. ημ Α            β. ημ Β        γ. ημ Γ 

 3.Ολείδημ ζημηπείμο  δηαιύεηαη ζημ κενό . Σμ δηάιομα πμο πνμθύπηεη έπεη pH=5. 

Σμ μλείδημ αοηό είκαη: 

     α. όληκμ       β. βαζηθό     γ. ηίπμηα από ηα πνμεγμύμεκα 

 4. Ε έκςζε Ca(OH)2  είκαη βάζε, ζύμθςκα με ηε ζεςνία ημο  

     Arrhenius δηόηη: 

     α. ακηηδνά με ημ Ε2SO4   β. μεηαβάιιεη ημ πνώμα ηςκ δεηθηώκ     

   γ. όηακ δηαιύεηαη ζημ κενό, ειεοζενώκεη ηόκηα OH-                                                  ( Μόνηα 4Υ5=20) 

5. Να παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ με Σ ακ είκαη ζςζηέξ ή με Λ ακ είκαη 

ιακζαζμέκεξ.  

i. Όια ηα μλέα πενηέπμοκ μλογόκμ. 

ii. Γηα ηε δηάζηαζε ημο οδνμλεηδίμο ημο Αζβεζηίμο ζημ κενό απαναίηεηε είκαη ύπανλε  

ειεθηνηθμύ πεδίμο. 

iii. Σμ Φςζθμνηθό μλύ είκαη ηνηπνςηηθό μλύ. 

iv. Σα άιαηα απμηειμύκηαη από θαηηόκηα θαη 

ακηόκηα  με ηέημηα ακαιμγία, ώζηε κα είκαη ειεθηνηθά μοδέηενα. 

v.  Ε αμμςκία είκαη μλύ.                                                                        ( Μόνηα 1Υ5=5) 

                                   

Θέμα 2ο  

1. Να ζομπιενώζεηε ηα παναθάης θεκά. 

a. ύμθςκα με ηε ζεςνία ημο Arrhenius μλέα είκαη μη εκώζεηξ πμο όηακ ……………………ζημ κενό  

     δίκμοκ ιόγς………………………θαηηόκηα Ε+ .  

β. O πομόξ ιεμμκημύ έπεη pH ……………….. ……από ημ 7.  

γ. Σα όληκα μλείδηα μκμμάδμκηαη θαη ………………………………μλέςκ. 

δ. Ε ακηίδναζε εκόξ μλέμξ με μηα βάζε ιέγεηαη……………………………………………. 

( Μόνηα 2Υ5=10) 

 2. Ση ζα πάζεη ημ pH εκόξ βαζηθμύ δηαιύμαημξ, ακ ημ δηάιομα αναηςζεί με ηεκ πνμζζήθε θη 

άιιμο κενμύ; Γηαηί; ε πμηα ηημή ζα πιεζηάζεη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( Μόνηα 10) 
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3. ε ηνία δμπεία πενηέπμκηαη: απημκηζμέκμ κενό, δηάιομα αμμςκίαξ θαη δηάιομα ζεηηθμύ 

μλέμξ. Όια ηα ογνά ζηα δμπεία είκαη άπνςμα. Να πενηγνάρεηε έκα ηνόπμ με ημκ μπμίμκ ζα 

δηαπηζηώζμομε ημ πενηεπόμεκμ ημο θάζε δμπείμο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 ( Μόνηα 10) 

4.Γλεγήζηε ημκ ηνόπμ πμο βνίζθμομε ημκ ακοδνίηε ημο Ε3PO4 θαη ημκ ακοδνίηε ημο Ca(OH)2; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( Μόνηα 2Υ5=10) 

Θέμα 3ο  

1. Να ακηηζημηπίζεηε ηηξ πεμηθέξ εκώζεηξ πμο πενηέπμκηαη ζηε ζηήιε Α με ηεκ θαηεγμνία 

ημοξ ζηε ζηήιε Β θαη κα γνάρεηε ηα μκόμαηά ημοξ ζηε ζηήιε Γ. 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Γ 

1. K2Ο Α. Μμκμπνςηηθό μλύ  

2. Ε2CO3 Β. Μμκόληκε βάζε  

3. P2O5 Γ. Με μλογμκμύπμ άιαξ  

4. NaOH Δ. Πμιοπνςηηθό μλύ  

5.HCl Γ. Δηζόληκε βάζε  

6. Fe(OH)2 Δ. Ολογμκμύπμ άιαξ  

7. NaS Ε. Βαζηθό μλείδημ  

8. CaSO4 Θ. Όληκμ μλείδημ  
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2. Γνάρηε ημοξ μμνηαθμύξ ηύπμξ ηςκ παναθάης εκώζεςκ. 

Υιςνημύπμ Aνγίιημ  

Ακζναθηθό Νάηνημ  

Αμμςκία  

Τδνμπιώνημ  

Τδνμλείδημ ημο Αζβεζηίμο  

Θεηηθό Ολύ  

Δημλείδημ ημο Θείμο  

Ολείδημ ημο Υαιθμύ (Ζ)  

Φςζθμνηθό Αμμώκημ  

( Μόνηα 1,4Υ25=35)  

Καλή επιτυχία 


