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ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θέμα Α 

Α1. Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ γράφοντασ  ςτο τετράδιο ςασ τον αρικμό τθσ 
ερώτθςθσ και δίπλα ολόκλθρθ τθ ςωςτι απάντθςθ. 

1. τθν ετικζτα ενόσ διαλφματοσ κειικοφ οξζοσ βλζπουμε το ςφμβολο 20 % w/v . 
Αυτό ςθμαίνει ότι : 
α. ε 100g του διαλφματοσ περιζχονται 20 g κειικοφ οξζοσ. 
β. ε 20 g του διαλφματοσ περιζχονται 100 g κειικοφ οξζοσ. 
γ. ε 100 ml του  διαλφματοσ περιζχονται 20 ml κειικοφ οξζοσ. 
δ. ε100 ml του  διαλφματοσ περιζχονται 20 g κειικοφ οξζοσ. 
 
2.Σα 2,6 mol διοξειδίου του άνκρακα περιζχουν: 
α. 0,26 ΝΑ μόρια          β. 26 μόρια          γ. 2,6 ΝΑ μόρια 
 
3. H ςχετικι Μοριακι Μάηα και θ ςχετικι Ατομικι Μάηα ςυμπίπτουν: 

α. ςτο όηον Ο3             β. ςτο χλώριο Cl2       γ. ςτο νζο  Νe                                       (μόρια 6) 

Α2. θμειώςτε με Σ τισ ςωςτζσ και με Λ τισ λάκοσ προτάςεισ. 
α) Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Cl ςτθν ζνωςθ HClO4 είναι +5.                                  (μόρια 1) 
Δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ .                                                                                 (μόρια 4) 
β) Σο Μr του Ca3(PO4)2 είναι 310.  (Αr : Ca=40, P=31, 0=16)                                    (μόρια 1) 
Δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ .                                                                                 (μόρια 4) 
 
Α3.Σι ονομάηεται αρικμόσ Avogadro(NA); Σι ονομάηεται γραμμομοριακόσ όγκοσ; Πόςα 
λίτρα μετρικθκε πειραματικά ο γραμμομοριακόσ όγκοσ ςε πρότυπεσ (STP) ςυνκικεσ; 
Ποιεσ κεωροφνται πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP);                                                          (μόρια 9) 
 
Θέμα Β 
 
Β1. Να γραφοφν οι μοριακοί τφποι  των παρακάτω ενώςεων. 
α) υδροξείδιο του αςβεςτίου       β) κειικό  οξφ        γ) νιτρικό νάτριο 

δ) υδροβρώμιο      ε) φωςφορικό αμμώνιο                                                             (μόρια 10) 

Β2. Να ταξινομιςετε τισ παραπάνω  χθμικζσ ενώςεισ ςε οξζα, βάςεισ και άλατα 
γράφοντασ δίπλα ςτο μοριακό τφπο τθσ ζνωςθσ τθν αντίςτοιχθ λζξθ.               (μόρια 5) 
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Β3. Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω αντιδράςεισ. 

Η2SO4(aq) + Fe(ΟΗ)3(aq)   ……………..+…………….. 

ΗCl(aq) +Na2CO3 (s)  ………….+………….. +……….                                                          (μόρια 10) 

 
Θέμα Γ 

ε 105 g νερό διαλφονται 20 g υδροξειδίου του νατρίου. Να υπολογίςετε : 

α) Σθν  μάηα του διαλφματοσ .                                                                                     (μόρια 3) 

β) Σθν % w/w περιεκτικότθτα του διαλφματοσ.                                                        (μόρια 6) 

γ) Σον όγκο του διαλφματοσ αν θ πυκνότθτα του διαλφματοσ είναι   ρ=1,25 g/mL 

(μόρια 4) 

δ) Σθν % w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ.                                                         (μόρια 6) 

ε) το διάλυμα που ιδθ ζχουμε, προςκζτουμε 75g νερό. Πόςθ ζγινε θ % w/w 

περιεκτικότθτα του διαλφματοσ;                                                                                 (μόρια 6) 

Θέμα Δ 

84 g αηώτου αντιδροφν με  υδρογόνο  και παράγεται αμμωνία ςφμφωνα με τθν 
αντίδραςθ:                                        Ν2 + Η2                 NH3 

α) Να ςυμπλθρώςετε τουσ ςυντελεςτζσ τθσ αντίδραςθσ.                                      (μόρια 4) 
β) Πόςα λίτρα υδρογόνου μετρθμζνα  ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ απαιτοφνται για τθν 
αντίδραςθ ;                                                                                                                      (μόρια 7) 
γ) Πόςα mol και πόςα γραμμάρια αμμωνίασ παράγονται;                                    (μόρια 7)                                           
δ) Διοχετεφουμε τθν παραχκείςα ποςότθτα τθσ αμμωνίασ ςε δοχείο που περιζχει 3L 
νερό ( χωρίσ να αλλάξει ο όγκοσ  του) και δθμιουργείται διάλυμα αμμωνίασ. 
Πόςθ είναι θ ςυγκζντρωςθ (Μοριακότθτα κατ’ όγκο) του διαλφματοσ;              (μόρια 7)                   
(Αr : N=14, H=1) 
                                                                                                              

 

Καλή Επιτυχία 


