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Οδηγίες:

α. Η διάρκεια εξέτασης είναι δύο ώρες.
β. Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέµατα.
γ. Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα.
δ. Όλα τα θέµατα να απαντηθούν πάνω στη σφραγισµένη κόλλα σας.

ΘΕΜΑ 1Ο
α. Να διατυπώσετε τον ορισµό των οξέων κατά Αrrhenius.
β. Τι ονοµάζεται όξινος χαρακτήρας; Να αναφέρετε τις κοινές ιδιότητες των οξέων.
ΘΕΜΑ 2Ο
Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά των
στηλών Ι , ΙΙ και III.
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
Στήλη ΙΙI
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ΘΕΜΑ 3Ο
α. Ποια χηµική αντίδραση ονοµάζεται εξουδετέρωση; Να γραφεί η χηµική της εξίσωση.
β. Αναµειγνύουµε ένα διάλυµα οξέος που έχει pH=3 µ’ ένα διάλυµα βάσης που έχει
pH=11. Ποια ή ποιες τιµές pH δεν µπορεί να έχει το διάλυµα που θα προκύψει;
α. pH=12
β. pH=5
γ. pH=7
δ. pH= 1
ε. pH=8
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση(ή τις σωστές απαντήσεις) αιτιολογώντας την επιλογή
σας.
ΘΕΜΑ 4Ο
α. Ποια χηµική αντίδραση ονοµάζεται καύση και σε ποια είδη διακρίνεται;
β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση:
i. της τέλειας καύσης του µεθανίου (CH4).
ii. της ατελούς καύσης του προπανίου (C3H8) προς µονοξείδιο του άνθρακα.

ΘΕΜΑ 5Ο
Να συµπληρώσετε το παρακάτω σταυρόλεξο και στη συνέχεια να µεταφέρετε τις λέξεις
στη σφραγισµένη κόλλα σας.

Οριζόντια
2 Μπλε της ....(γνωστός δείκτης)
5 Η αντίδραση µεταξύ ενός οξέος και µίας βάσης λέγεται.....
7 Ονοµάζονται τα στοιχεία της 17ης οµάδας του Περιοδικού Πίνακα.
8 Μείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική για τη σύνδεση των οικοδοµικών υλικών.
9 Ουσίες που αλλάζουν χρώµα κατά την προσθήκη τους σε διάλυµα οξέος ή βάσης.
11 Λέγονται οι οργανικές ενώσεις στις οποίες τα άτοµα C συνδέονται µόνο µε απλούς δεσµούς.
Κάθετα
1 Έτσι ονοµάζονται οι οριζόντιες γραµµές του Περιοδικού Πίνακα.
3 Κράµα χαλκού και κασσιτέρου.
4 Η αντίδραση ενός δραστικού µετάλλου µε ορισµένα οξέα χαρακτηρίζεται απλή ...
6 Μορφή κρυσταλλικού άνθρακα που έχει µεγάλη αξία.
10 Η τιµή pH των ουδέτερων διαλυµάτων στους 25οC.

ΘΕΜΑ 6Ο
Α. Σε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου(NaOH) µε pH=12 προστίθεται µικρή ποσότητα
καθαρού υδροξειδίου του νατρίου, χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος.
i. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει είναι µεγαλύτερο από 12.
ii. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει είναι µικρότερο από 12.
iii. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει είναι ίσο µε 12.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Β. Σε διάλυµα υδροχλωρίου(HCℓ) µε pH=4 προστίθεται αποσταγµένο νερό.
i. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει είναι µεγαλύτερο από 4.
ii. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει είναι µικρότερο από 4.
iii. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει είναι ίσο µε 4.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας.
ΘΕΜΑ 7Ο
∆ίνονται οι παρακάτω πέντε πρώτες σειρές του Περιοδικού Πίνακα.

α. Να διατυπώσετε τον νόµο περιοδικότητας.
β. Να βρεθεί ο ατοµικός αριθµός του τρίτου στοιχείου της οµάδας των αλογόνων.
γ. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα χαρακτηρίζονται ως ευγενή
αέρια;
δ. Ποια στοιχεία έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε το στρόντιο (Sr); ∆ικαιολογήστε την
απάντηση σας.
ε. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία αποτελεί συστατικό του χάλυβα; Ποια η σύσταση του
συγκεκριµένου κράµατος;
ΘΕΜΑ 8ο
Να σηµειώσετε µε Σ τις σωστές και Λ τις λανθασµένες προτάσεις. Στην περίπτωση
λανθασµένων προτάσεων να αναδιατυπώσετε την σωστή πρόταση.
α. Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο µόριο τους έναν τουλάχιστον διπλό ή τριπλό
δεσµό µεταξύ ατόµων άνθρακα λέγονται κορεσµένες.
β. Η αντιµετώπιση του τσιµπήµατος ενός εντόµου µε όξινο δηλητήριο γίνεται µε επάλειψη
της περιοχής του τσιµπήµατος µε ξύδι.
γ. Τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα
έχουν παρόµοιες ιδιότητες.
δ. Όλα τα µέταλλα όταν αντιδρούν µε διαλύµατα οξέων ελευθερώνουν αέριο Η2.
ε. Οι γαιάνθρακες αποτελούν µορφή κρυσταλλικού άνθρακα.

ΘΕΜΑ 9Ο
Σε δοκιµαστικό σωλήνα περιέχεται αραιό διάλυµα Η2SO4 µε pH=3. Στο δοκιµαστικό
σωλήνα προσθέτουµε ρινίσµατα µαγνησίου(Μg) και παρατηρούµε σχηµατισµό
φυσαλίδων.
α. Να εξηγήσετε που οφείλεται ο σχηµατισµός φυσαλίδων αερίου και ποιο είναι το
παραγόµενο αέριο.
β. Να γραφεί η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται.
γ. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, το pH του διαλύµατος:
i) Θα αυξηθεί
ii) Θα ελαττωθεί
iii) Θα παραµείνει σταθερό
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

