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ΘΕΜΑ Α 

 

Σε κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις A1-A5 να επιλέξετε τη σωστή επιλογή. 

 

Α1. Ποια από τις επόμενες χημικές ενώσεις είναι το υποχλωριώδες οξύ; 

α) HCℓ    

β) HCℓO2   

γ)   HCℓO   

δ) HCℓO3 

Μονάδες 4 

Α2.  Ποιος από τους επόμενους χημικούς τύπους είναι λανθασμένος; 

α)  (NH4)2SO4   

β)   Aℓ2O3   

γ)   MgSO4   

δ)   Na2PO4  

Μονάδες  4 

Α3.  Σε κάθε χημική εξίσωση: 

α) τα αντιδρώντα και τα προϊόντα έχουν διαφορετική φυσική κατάσταση, 

β) ο αριθμός των μορίων των αντιδρώντων είναι ίσος με τον αριθμό των μορίων 

των προϊόντων, 

γ) ο αριθμός των ατόμων κάθε χημικού στοιχείου στα δυο μέλη της χημικής 

εξίσωσης είναι ίδιος, 

δ) η ενέργεια των αντιδρώντων και η ενέργεια των προϊόντων είναι ίσες. 
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Α4.  Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις έχει λανθασμένους συντελεστές; 

α)  2Fe + 3Cℓ2  → 2FeCℓ3     

β)  2H2 + O2  →  2H2O 

γ)  Fe2O3 + 2CO → 2Fe + 3CO2     

δ)  2NH3 → N2 + 3H2    

Μονάδες   4 

Α5.  Σε δοχείο κατασκευασμένο από Fe δεν επιτρέπεται να αποθηκεύσουμε διάλυμα: 

α)  HCl                    

β)  BaCl2                      

γ)  NH4Cl                     

δ)  SO3 

Μονάδες   4 

Α6.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λάθος; 
α) Το τριοξείδιο του θείου, SO3, είναι όξινο οξείδιο 
β)  Για να πραγματοποιηθεί μία αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να  
 παράγεται οπωσδήποτε ίζημα. 
γ)  Σε κάθε αντίδραση εξουδετέρωσης σχηματίζεται νερό. 
δ)  Όταν προσθέσουμε σε διάλυμα οξέος π.χ. H2SO4  ένα κομμάτι κιμωλίας 
 (CaCO3) θα εκλυθεί αέριο.  
ε)  Η αντίδραση NH3 + HCl  NH4Cl είναι μεταθετική.  
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό (Σ) , αν η πρόταση είναι 

σωστή ή Λάθος (Λ) , αν η πρόταση είναι λανθασμένη και να αιτιολογήσετε σύντομα 

τις απαντήσεις σας. 

α) Χημικές αντιδράσεις ονομάζονται οι μεταβολές οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο 

στο χημικό εργαστήριο. 

β) Σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα των προϊόντων είναι ίση με την μάζα των 

αντιδρώντων σωμάτων  

γ) Η αντίδραση  2SO3 (g) → 2SO2 (g)  +  O2 (g) είναι αντίδραση αποσύνθεσης. 

δ) Στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης ενός 

τουλάχιστον χημικού στοιχείου. 

ε) Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με το υδροχλωρικό οξύ (ΗCl) και ελευθερώνουν αέριο 

H2. 

στ) Το Αℓ2Ο3 είναι βασικό οξείδιο. 
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Β2. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 

i. Οξείδιο του μαγνησίου  

ii. Θειικό αργίλιο  

iii. Υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ)  

iv. Θειούχος χαλκός (Ι) 

v. Αμμωνία  

vi. Υδροκυάνιο  

                                                                            Μονάδες   6 

Β3. Να ονομάσετε τις επόμενες χημικές ενώσεις: 

i. MgSO4 

ii. ZnBr2 

iii. HCℓO3 

iv. Ca(OH)2   

v. CO2   

vi. (NH4)3PO4  

vii. KCN 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να αντιστοιχίσετε τις αντιδράσεις της στήλης (Ι) με τις κατηγορίες αντιδράσεων που 

αναφέρονται στη στήλη (ΙΙ). 

ΣΤΗΛΗ (Ι) ΣΤΗΛΗ (ΙΙ) 

α.   H2  +  F2  →  2HF i.      Εξουδετέρωση 

β.   H2SO4  +  Mg  →  MgSO4  +  H2 ii.     Διπλή αντικατάσταση 

γ.   CaO  +  2HCl  → CaCl2  +  H2O iii.    Σύνθεση 

δ.   CaCO3  →  CaO  +  CO2 iv.    Αποσύνθεση 

ε.   H2SO4  +  2NaCl  →  Na2SO4  +  2HCl v.    Απλή αντικατάσταση 
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Γ2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων (προϊόντα και 

συντελεστές) και να αιτιολογήσετε σύντομα γιατί γίνονται. (γίνονται όλες εκτός από 

μία).  

i. KOH  +  H3PO4    →  

ii. CaCℓ2   +   (NH4)3PO4    → 

iii. Mg   +   AgNO3   →  
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iv. Cu   +   H2SO4 (αραιό)   → 

v. Na2SO4   +   KOH  →    

vi. Zn(OH)2    +    P2O5   → 

vii. Na2CO3    +    HBr   → 

viii. Ba   +   H2O   →    

ix. NaOH    +  CO2   → 

x. NH4Cℓ  +  Fe(OH)3  → 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Να δώσετε τις ονομασίες των παρακάτω αλάτων και να γράψετε τις χημικές εξισώσεις 

των αντιδράσεων εξουδετέρωσης με τις οποίες είναι δυνατόν να παρασκευαστούν από 

κατάλληλο οξύ και κατάλληλο βασικό οξείδιο. 

i. FeCl3   ii.    BaSO4  iii.    Mn3(PO4)2 
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Δ2. Σ’ ένα χημικό εργαστήριο υπάρχουν μεταλλικά δοχεία κατασκευασμένα από:  

α) Χαλκό  β)    Αργίλιο   και γ)    Ψευδάργυρο 

Να εξετάσετε σε ποια από τα δοχεία αυτά επιτρέπεται να αποθηκεύσουμε υδατικά 

διαλύματα των αλάτων του ερωτήματος Δ1, χωρίς να αλλοιωθούν, αιτιολογώντας την 

απάντησή σας με τις κατάλληλες χημικές εξισώσεις. 
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Δ3. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις στην επόμενη σειρά χημικών αντιδράσεων 

ποιοτικά και ποσοτικά (προϊόντα και συντελεστές): 

i. Mg  +  HCℓ  →  A  +  B↑ 

ii. A  +  H3PO4  →  Γ↓  +  Δ↑ 

iii. Β  +  Ν2   →  E ↑ 

iv. E  +  H2SO4   →  Z 

v. Z   +  Ca(ΟΗ)2  →   Θ↓  +  Ε ↑  +  Λ  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Δίνονται: 

• Η σειρά δραστικότητας των μετάλλων (προς τα αριστερά αυξάνεται η δραστικότητα): 

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

• …και των αμετάλλων (προς τα αριστερά αυξάνεται η δραστικότητα): 

F2, Cl2, Br2, O2, I2, S  

• Αέριες Ουσίες : HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, NH3, CO2, SO2 

• Ιζήματα:  

o Υδροξείδια των μετάλλων εκτός από: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 

o Ανθρακικά (CO3
2− ) και Φωσφορικά (PO4

3−) άλατα, εκτός από: Na2CO3, 

Na3PO4, K2CO3, K3PO4, (NH4)2CO3, (NH4)3PO4 

o Θειούχα άλατα (S2-) εκτός από: Na2S, K2S, MgS, CaS, BaS, (NH4)2S 

o AgX, PbX2, CuX (όπου X= Cl, Br, I) 

o CaSO4, BaSO4, PbSO4 

 

 

Καλή Επιτυχία!!!!  
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