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Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου 
 

1ο κεφαλαιο 
 

1.   Το ιόν του νατρίου, 11Νa+, προκφπτει όταν το άτομο του Na προςλαμβάνει ζνα θλεκτρόνιο. 
ΛΑΘΟΣ,όταν αποβάλλει ζνα θλεκτρόνιο 

 
2.   Το ιόν του ςιδιρου, (26Fe3+) ζχει προκφψει με απϊλεια 3 θλεκτρονίων από το άτομο του ςιδιρου 

ΣΩΣΤΟ,Με απώλεια 3 θλεκτρονίων ο ςίδθροσ αποκτά φορτίο +3 
 

3.   Θ διαφορά του ατομικοφ αρικμοφ από το μαηικό αρικμό ιςοφται με τον αρικμό νετρονίων του ατόμου 
ΣΩΣΤΟ,Θ διαφορά Α –Η είναι ο αρικμόσ των νετρονίων ςε ζνα άτομο. 

 
4.   Το 19Κ

+ ζχει τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων με το 17Cl-
 

ΣΩΣΤΟ,το ιόν 19Κ+ ζχει 18 θλεκτρόνια και το ιόν 17Cl- ζχει επίςθσ 18 θλεκτρόνια 
 

5.   Τα ιςότοπα ζχουν τον ίδιο αρικμό πρωτονίων και νετρονίων 
ΛΑΘΟΣ,Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό 

 
6.   Tα ιςότοπα ζχουν τον ίδιο αρικμό νετρονίων ΛΑΘΟΣ,ίδιο αρικμό πρωτονίων 

 
7.   Τα ιςότοπα είναι άτομα που ανικουν ςτο ίδιο ςτοιχείο. 

ΣΩΣΤΟ,Τα ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα που ζχουν τον ίδιο ατομικό αρικμό και διαφορετικό μαηικό 
αρικμό και επομζνωσ ανικουν ςτο ίδιο ςτοιχείο. 

 
8.   Το 20Ca2+ ζχει 18 θλεκτρόνια 

ΣΩΣΤΟ,Όταν το ουδζτερο άτομο Ca το οποίο ζχει 20 θλεκτρόνια αποβάλλει 2 θλεκτρόνια κα αποκτιςει 
 

9.   Τα άτομα τθσ χθμικισ ζνωςθσ ΧΨ πρζπει να ζχουν διαφορετικό μαηικό αρικμό 
ΛΑΘΟΣ,Τα άτομα τθσ χθμικισ ζνωςθσ ΧΨ πρζπει να ζχουν διαφορετικό ατομικό αρικμό εφόςον ανικουν ςε 
διαφορετικό ςτοιχείο. 

 
10. Tα άτομα  14

6X και   12
6Ψ  είναι ιςότοπα 

ΣΩΣΤΟ,Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό, ςυνεπώσ τα 
ςτοιχεία Χ και Ψ επειδι ζχουν ατομικό αρικμό Z = 6 είναι ιςότοπα 

 

11. Τα άτομα 23 Χ και 24 Ψ είναι ιςότοπα 
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ΣΩΣΤΟ,Ιςότοπα ονομάηονται τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό, επομζνωσ τα 

άτομα  23
 Χ και 24

 Ψ είναι ιςότοπα αφοφ ζχουν Z = 11 
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12. Το άτομο  17Cl  περιζχει 17 νετρόνια
ΛΑΘΟΣ,Το άτομο   17Cl  περιζχει 35-17 =18 νετρόνια 

 

13. To άτομο   14
6C περιζχει δφο νετρόνια περιςςότερα από τα θλεκτρόνια 

Σ. Το άτομο του C ζχει 6 πρωτόνια, 14-6 = 8 νετρόνια και 6 θλεκτρόνια εφόςον είναι ουδζτερο. 
 

14. Tο ιόν του μαγνθςίου, 12Mg2+, προκφπτει όταν το άτομο του Mg προςλαμβάνει δφο θλεκτρόνια 
ΛΑΘΟΣ,Προκφπτει όταν το ουδζτερο άτομο του Mg αποβάλλει 2 θλεκτρόνια 



 

 

15. Το ιόν του κείου, 16S
2-, ζχει 18 θλεκτρόνια 

Σ. Το ουδζτερο S ζχει 16 θλεκτρόνια και όταν προςλάβει 2 θλεκτρόνια κα αποκτιςει φορτίο -2 
 

16. Ζνα μείγμα είναι πάντοτε ετερογενζσ ΛΑΘΟΣ,Τα διαλφματα είναι ομογενι μίγματα 

 
17. Σε οριςμζνθ ποςότθτα ηεςτοφ νεροφ διαλφεται μεγαλφτερθ ποςότθτα ηάχαρθσ απ’ ότι ςε ίδια ποςότθτα 

κρφου νεροφ 
ΣΩΣΤΟ,Θ διαλυτότθτα των ςτερεών αυξάνεται με τθν κερμοκραςία 

 
18. Ζνα ςωματίδιο  που περιζχει 20 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 18 θλεκτρόνια, είναι ζνα αρνθτικό ιόν 

ΛΑΘΟΣ,Αν το άτομο ιταν ουδζτερο κα είχε 20 πρωτόνια και 20 θλεκτρόνια Εφόςον ζχει 18 θλεκτρόνια 
απζβαλλε 2 θλεκτρόνια και απζκτθςε κετικό φορτίο +2 

 
19. Το ιόν του καλίου, 19Κ

+, προκφπτει όταν το άτομο του Κ προςλαμβάνει ζνα θλεκτρόνιο 
ΛΑΘΟΣ,Όταν αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο 

 
20. Το ιόν  20Ψ

2+   ζχει 18 θλεκτρόνια 
ΣΩΣΤΟ,Το ουδζτερο άτομο του Ψ ζχει 20 θλεκτρόνια και με αποβολι 2 θλεκτρονίων αποκτά φορτίο +2 και 
ζχει 18 θλεκτρόνια 

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

ΣΩΣΤΟ,Εφόςον ανικουν ςε διαφορετικό ςτοιχείο κα ζχουν διαφορετικό ατομικό αρικμό. 

 
22. Ζνα ςωματίδιο  που περιζχει 19 πρωτόνια, 19 νετρόνια και 18 θλεκτρόνια, είναι ζνα αρνθτικό ιόν. 

ΛΑΘΟΣ,Το ουδζτερο ζχει 19 πρωτόνια και 19 θλεκτρόνια. Με αποβολι ενόσ θλεκτρονίου αποκτά φορτίο +1 

 
23. Ζνα ποτιρι (Α) περιζχει 100 mL υδατικοφ διαλφματοσ αλατιοφ 10% w/w. Μεταφζρουμε 50 mL από το 

διάλυμα αυτό ςε άλλο ποτιρι (Β). Θ περιεκτικότθτα του διαλφματοσ αλατιοφ ςτο ποτιρι (Β) είναι 5%w/w 
ΛΑΘΟΣ. Το διάλυμα είναι ομογενζσ μίγμα, οπότε ζχει τθν ίδια ςφςταςθ ςε όλθ τθ μάηα του. Δθλαδι και ςτο 
δεφτερο ποτιρι θ περιεκτικότθτα κα είναι 10% w/w. 

 

2ο κεφαλαιο 
 

24. Για τισ ενζργειεσ ΕL και ΕN των ςτιβάδων L και N αντίςτοιχα, ιςχφει ότι ΕL < ΕN 
ΣΩΣΤΟ, Όςο απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα τόςο αυξάνεται θ ενεργειακι ςτάκμθ μιασ ςτιβάδασ. 
Επομζνωσ ιςχφει: ΕL < ΕN 

 
25. Για τισ ενζργειεσ ΕΜ και ΕL των ςτιβάδων Μ και L αντίςτοιχα, ιςχφει ότι ΕΜ < ΕL 

ΛΑΘΟΣ,Όςο απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα τόςο αυξάνεται θ ενεργειακι ςτάκμθ μιασ ςτιβάδασ. 
Επομζνωσ ιςχφει: ΕΜ > ΕL 

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

ΛΑΘΟΣ,Όςο απομακρυνόμαςτε από τον πυρινα τόςο αυξάνεται θ ενεργειακι ςτάκμθ μιασ ςτιβάδασ. 
Επομζνωσ ιςχφει: ΕL > ΕK 

 
27. Αν ζνα άτομο Χ ζχει 4 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα θ οποία είναι θ L, τότε ο ατομικόσ του 

αρικμόσ είναι 4 
ΛΑΘΟΣ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(4) οπότε Z = 6 
 
ΡΕΙΟΔΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 

 
28. Το ςτοιχείο Χ που βρίςκεται ςτθ 17θ (VIIA) ομάδα και ςτθν 2θ περίοδο του περιοδικοφ πίνακα, ζχει 

ατομικό αρικμό  17 
ΛΑΘΟΣ,Το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο του Π.Π άρα ζχει τα θλεκτρόνια του κατανεμθμζνα ςε 2 



 

 

ςτιβάδεσ και εφόςον ανικει ςτ 17θ ομάδα ζχει 7 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα. Συνεπώσ θ 
θλεκτρονιακι κατανομι για το άτομο του Χ είναι K(2) L(7) → Z= 9 

 
29. To ςτοιχείο φκόριο, F (Η=9), βρίςκεται ςτθν 17θ (VΙΙA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ 

Ρίνακα 
ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(7). Οπότε το F βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο και ςτθν 17θ ομάδα του Π.Π 

 
30. Τα ςτοιχεία που ζχουν εξωτερικι ςτιβάδα τθν Ν, ανικουν ςτθν 4θ περίοδο 

ΣΩΣΤΟ,Τα ςτοιχεία που βρίςκονται ςτθν 4θ περίοδο ζχουν τοποκετθμζνα τα θλεκτρόνια τουσ ςε 4 ςτιβάδεσ 
K, L, M, N 

 
31. Τα ςτοιχεία τθσ 3θσ (ΙΙΙΑ) ομάδασ ζχουν τρεισ ςτιβάδεσ 

ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία τθσ 3θσ κφριασ ομάδασ κα ζχουν ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα 3 θλεκτρόνια. Τα 
ςτοιχεία τθσ 3θσ περιόδου ζχουν τα θλεκτρόνια τουσ τοποκετθμζνα ςε 3 ςτιβάδεσ. 

 
32. To ςτοιχείο φκόριο, Cl (Η=17), βρίςκεται ςτθν 17θ (VΙΙA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ 

Ρίνακα (είναι λάκοσ το φκόριο είναι το F. Εννοεί το Xλώριο). 
Σε κάκε περίπτωςθ θ πρόταςθ είναι λάκοσ. Το Cl ζχει θλεκτρονιακι κατανομι K(2) L(8) M(7) και ανικει ςτθν 
3θ περίοδο και 17θ ομάδα του Π.Π 

 
33. Το ςτοιχείο Ψ που βρίςκεται ςτθ 2θ (ΙΙΑ) ομάδα και ςτθν 3θ περίοδο του περιοδικοφ πίνακα, ζχει 

ατομικό αρικμό 20 
ΛΑΘΟΣ,Το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθ 2θ ομάδα του Π.Π άρα ζχει 2 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα και 
αφοφ ανικει και ςτθν 3θ περίοδο του Π.Π χρθςιμοποιεί 3 ςτιβάδεσ. Επομζνωσ θ θλεκτρονιακι κατανομι του 
ςτοιχείου Ψ είναι K(2) L(8) M(2) → Z = 12 

 
34. To ςτοιχείο πυρίτιο, 14Si, βρίςκεται ςτθν  14θ (IVA) ομάδα και τθν 3θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα 

ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(8) M(4). Οπότε 3θ περίοδο και 14θ ομάδα ςτον Π-Π 

 
35. ςτοιχείο φϊςφοροσ, 15P , βρίςκεται ςτθν 15θ (VA) ομάδα και ςτθν 3θ περίοδο τουΡεριοδικοφ Ρίνακα 

ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(8) M(5). Οπότε 3θ περίοδο και 15θ ομάδα ςτον Π.Π 
 

36. To ςτοιχείο οξυγόνο,  8Ο, βρίςκεται ςτθν 18θ (VΙΙΙA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του ΡεριοδικοφΡίνακα. 
ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι του 8Ο είναι Κ(2) L(6) οπότε το Ο ανικει ςτθν 2θ περίοδο και 6θ κφρια 
ομάδα (VIA) του Περιοδικοφ Πίνακα 

 
37. Το ςτοιχείο Χ που βρίςκεται ςτθ 17θ (VIIA) ομάδα και ςτθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα ζχει 

ατομικό αρικμό 17 
ΛΑΘΟΣ,Το ςτοιχείο βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο άρα τα θλεκτρόνια του ζχουν τοποκετθκεί ςε 2 ςτιβάδεσ. 
Επίςθσ το ςτοιχείο ανικει ςτθ 17θ ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα με ςυνζπεια να ζχει 7 θλεκτρόνια ςτθν 
εξωτερικι ςτιβάδα. Οπότε θ θλεκτρονιακι κατανομι για το Χ είναι K(2) L(7) και ζχει ατομικό αρικμό Z = 9 

 
38. Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ (ΙΙΑ) ομάδασ ζχουν δφο ςτιβάδεσ 

ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ ομάδασ ζχουν ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα 2 θλεκτρόνια. Τα ςτοιχεία τθσ 2θσ 
περιόδου χρθςιμοποιοφν 2 ςτιβάδεσ για τθν κατανομι των θλεκτρονίων τουσ 

 
39. Τα ςτοιχεία που ζχουν εξωτερικι ςτιβάδα τθν Μ, ανικουν ςτθν 3θ περίοδο 

ΣΩΣΤΟ,Τα ςτοιχεία που ανικουν ςτθν 3θ περίοδο ζχουν τα θλεκτρόνια τουσ ςε 3 ςτιβάδεσ K, L, M 
 

40. To ςτοιχείο νάτριο, 11Na, βρίςκεται ςτθν 1θ (IA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα. 
ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι για το Να είναι K(2) L(8) M(1) οπότε βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο και IA 
ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα 

 
41. Το 11Νa ζχει μεγαλφτερθ ακτίνα από το 11Νa+

 

ΣΩΣΤΟ,Θ θλεκτρονιακι δομι του ατόμου του Να είναι Κ(2) L(8) M(1) ενώ για το κατιόν Να+ θ θλεκτρονιακι 



 

 

δομι είναι Κ(2) L(8). Επειδι ςτο κατιόν τα θλεκτρόνια είναι τοποκετθμζνα ςε 2 ςτιβάδεσ, το ιόν Να+ ζχει μια 
ςτιβάδα λιγότερθ, οπότε ζχει μικρότερθ ακτίνα από το ουδζτερο άτομα Να. 

 
42. Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων 

ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα 

 
43. Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτιβάδων 

ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα Τα 
ςτοιχεία που ανικουν ςτθν ίδια περίοδο ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτιβάδων. 

 
44. To ςτοιχείο οξυγόνο, 8Ο, βρίςκεται ςτθν 16θ (VΙA) ομάδα και τθν 3θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα 

ΛΑΘΟΣ,Θλεκτρονιακι κατανομι: Κ(2) L(6), οπότε το Ο ανικει 2θ περίοδο και 16θ ομάδα ςτον Π.Π 
 

45. To ςτοιχείο νάτριο, 11Na, βρίςκεται ςτθν 1θ (IA) ομάδα και τθν 2θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα 
ΛΑΘΟΣ,Θλεκτρονιακι κατανομι: K(2) L(8) M(1) άρα το Να βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο του Π.Π και ςτθν 1θ 
ομάδα 

 
46. Τα ςτοιχεία μιασ περιόδου ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα τουσ 

ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία μιασ περιόδου ζχουν κατανεμθμζνα τα θλεκτρόνια τουσ ςτον ίδιο αρικμό ςτιβάδων. Τα 
ςτοιχεία που ανικουν ςτθν ίδια κφρια ομάδα ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα 
τουσ 

47. Τα ςτοιχεία μιασ περιόδου ζχουν τθν ίδια ατομικι ακτίνα 
ΛΑΘΟΣ,Κατά μικοσ μιασ περιόδου θ ατομικι ακτίνα ελαττώνεται από αριςτερά προσ τα δεξιά 

 
48. Το 11Na αποβάλει θλεκτρόνια ευκολότερα από το 19Κ 

ΛΑΘΟΣ,Τα ςτοιχεία Να και Κ ανικουν ςτθν ομάδα των αλκαλίων 1θ ομάδα του Π.Π. Επειδι θ ατομικι 
ακτίνα κατά μικοσ μιασ ομάδασ αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω το Κ είναι μεγαλφτερο άτομο και 
αποβάλλει πιο εφκολα θλεκτρόνια 

49. Θ θλεκτραρνθτικότθτα δείχνει τθν τάςθ των ατόμων να απωκοφν θλεκτρόνια όταν ενϊνονται με άλλα 
άτομα 
ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτραρνθτικότθτα ςτοιχείου ονομάηεται θ τάςθ του ατόμου του ςτοιχείου να ζλκει θλεκτρόνια 
όταν αυτό ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό πολυατομικών ςυγκροτθμάτων 

 
50. Τo ςτοιχείο αργό, Ar (Η=18), βρίςκεται ςτθν 18θ (VIIΙA) ομάδα και τθν 4θ περίοδο του Ρεριοδικοφ Ρίνακα. 

ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι για το Ar είναι K(2) L(8) M(8) οπότε βρίςκεται ςτθ 3θ περίοδο και VIIΙA 
ομάδα 

 
ΔΕΣΜΟΙ 

51. To νάτριο (11Na), δεν μπορεί να ςχθματίςει ομοιοπολικζσ ενϊςεισ 
ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακι κατανομι K(2) L(8) M(1). Το Να για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου ζχει τθ τάςθ 
να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο ςχθματίηοντασ μόνο ιοντικζσ ενώςεισ 

 
52. Τα αλογόνα μποροφν να ςχθματίςουν ομοιοπολικοφσ και ιοντικοφσ δεςμοφσ 

ΣΩΣΤΟ,Τα αλογόνα ανικουν ςτθν 17 ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα (VIIA) και ζχουν 7 θλεκτρόνια ςτθν 
εξωτερικι τουσ ςτιβάδα. Συνεπώσ για να αποκτιςουν δομι ευγενοφσ αερίου μποροφν, είτε να 
προςλάβουν ζνα θλεκτρόνιο και να φορτιςτοφν αρνθτικά είτε να ςυνειςφζρουν το ζνα μονιρεσ 
θλεκτρόνιο τουσ για δθμιουργία ομοιοπολικοφ δεςμοφ. 

 
53. Θ ζνωςθ μεταξφ του ςτοιχείου 17Χ και του ςτοιχείου 19Ψ είναι ιοντικι 

ΣΩΣΤΟ,Οι θλεκτρονιακζσ κατανομζσ για τα ςτοιχεία είναι: Χ: Κ(2) L(8) M(7) και Ψ: Κ(2) L(8) M(8) Ν(1). Το 
άτομο του ςτοιχείου Ψ για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο 
ενώ το άτομο του ςτοιχείου Χ ζχει τθ τάςθ να προςλάβει 1 θλεκτρόνιο. Συνεπώσ όταν πλθςιάςουν τα 2 
άτομα μεταφζρεται ζνα θλεκτρόνιο από το άτομο του Ψ ςτο X και ςχθματίηεται ιοντικι ζνωςθ 

 
54. Τα ςτοιχεία   11Χ  και 9 F ςχθματίηουν ιοντικι ζνωςθ 
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ΣΩΣΤΟ,Θλεκτρονιακζσ κατανομζσ: Χ: Κ(2) L(8) M(1) και F: K(2) L7). Τo X ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 
θλεκτρόνιο για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου και το F να προςλάβει 1 θλεκτρόνιο. Οπότε το Χ με το F 
ενώνονται με ιοντικό δεςμό και ςχθματίηουν ιοντικι ζνωςθ. 

 
55. Το 17Cl προςλαμβάνει θλεκτρόνια ευκολότερα από το 9F 

ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι για τα άτομα των ςτοιχείων είναι: Cl: Κ(2) L(8) M(7) το οποίο βρίςκεται 
ςτθ 3θ περίοδο και 17θ ομάδα και F: Κ(2) L(7) το οποίο βρίςκεται ςτθ 2θ περίοδο 17θ ομάδα του Π.Π. 
Επειδι θ ατομικι ακτίνα αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω ςε μια ομάδα του Π.Π, το Cl ζχει μεγαλφτερθ 
ατομικι ακτίνα από το F επομζνωσ εμφανίηει μικρότερθ θλεκτραρνθτικότα από το F, άρα προςλαμβάνει 
δυςκολότερα θλεκτρόνιο από το F 

 
56. To χλϊριο (17Cl), μπορεί να ςχθματίςει ομοιοπολικοφσ και ιοντικοφσ δεςμοφσ 

ΣΩΣΤΟ,Θ θλεκτρονιακι κατανομι του άτομου του Cl είναι: Κ(2) L(8) M(7). Συνεπώσ για να αποκτιςει δομι 
ευγενοφσ αερίου μπορεί, είτε να προςλάβει ζνα θλεκτρόνιο και να φορτιςτεί αρνθτικά είτε να 
ςυνειςφζρει το ζνα μονιρεσ θλεκτρόνιο του για δθμιουργία ομοιοπολικοφ δεςμοφ 

57. H θλεκτραρνθτικότθτα κακορίηει τθν τάςθ των ατόμων να αποβάλλουν θλεκτρόνια 
ΛΑΘΟΣ,Θ θλεκτραρνθτικότθτα ςτοιχείου ονομάηεται θ τάςθ του ατόμου του ςτοιχείου να ζλκει θλεκτρόνια 
(και όχι να αποβάλλει) όταν αυτό ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό πολυατομικών ςυγκροτθμάτων 

 
58. Θ ζνωςθ μεταξφ 19Κ και 9F είναι ιοντικι 

ΣΩΣΤΟ,Οι θλεκτρονιακζσ κατανομζσ για τα ςτοιχεία είναι: F: Κ(2) L(7) και K: Κ(2) L(8) M(8) Ν(1). Το άτομο 
του K για να αποκτιςει δομι ευγενοφσ αερίου ζχει τθ τάςθ να αποβάλλει 1 θλεκτρόνιο ενώ το άτομο του F 
ζχει τθ τάςθ να προςλάβει 1 θλεκτρόνιο. Συνεπώσ όταν πλθςιάςουν τα 2 άτομα μεταφζρεται ζνα θλεκτρόνιο 
από το άτομο του K ςτο F και ςχθματίηεται ιοντικι ζνωςθ 

 
59. Οι ιοντικζσ ενϊςεισ ςε ςτερει κατάςταςθ είναι αγωγοί του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

ΛΑΘΟΣ,Οι ιοντικζσ ενώςεισ ςε ςτερεά κατάςταςθ είναι κακοί αγωγοί του θλεκτριςμοφ. Τα τιγματα και τα 
υδατικά διαλφματα τουσ άγουν το θλεκτρικό ρεφμα 

 

 
ΑΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ 

60. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Cl, ςτθ χθμικι ζνωςθ HClO4, είναι +7 
ΣΩΣΤΟ,1 (+1) + 1x + 4(-2) = 0 → x = +7 

 
61. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηϊτου, Ν, ςτο νιτρικό ιόν, NO

-
3 , είναι +5 

ΣΩΣΤΟ,x + 3(-2) = -1 → x = +5 
 

62. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του μαγγανίου (Mn) ςτο ιόν MnO-
4 - είναι +7 

ΣΩΣΤΟ,x + 4(-2) = -1 → x = +7 

 
63. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηϊτου, Ν, ςτθ χθμικι ζνωςθ HΝO3, είναι  -5 

ΛΑΘΟΣ,1(+1) + x + 3(-2) = 0 → x = +5 
 

64. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηϊτου, Ν, ςτθ χθμικι ζνωςθ ΝO2, είναι +3 
ΛΑΘΟΣ,x + 2(-2) = 0 → x = +4 

 
65. O αρικμόσ οξείδωςθσ του S ςτο H2SO3 είναι +6 

ΛΑΘΟΣ,2(+1) + x + 3(-2) = 0→ x = +4 

3ο κεφαλαιο 
 

66. Ο άργυροσ,Ag, δεν αντιδρά με το υδροχλωρικό οξφ, HCl(aq) 
ΣΩΣΤΟ,Ο Ag είναι λιγότερο δραςτικόσ από το υδρογόνο και δεν μπορεί να τον αντικαταςτιςει ςε 
αντιδράςεισ απλισ αντικατάςταςθσ 

 



 

 

67. Για να εξουδετερϊςουμε το ΘCl που περιζχεται ςτο γαςτρικό υγρό χρθςιμοποιοφμε γάλα μαγνθςίασ 
(Mg(OH)2) 

ΣΩΣΤΟ,Το HCl που περιζχεται ςτο γαςτρικό μπορεί να εξουδετερωκεί με κατάλλθλεσ βάςεισ όπωσ Mg(OH)2, 
Al(OH)3 . 
Mg(OH)2 + 2 HCl → MgCl2 + 2 H2O 

 
68. Ζνα διάλυμα CuSO4(aq) δε μποροφμε να το φυλάξουμε ςε δοχείο από αλουμίνιο (Al) 

ΣΩΣΤΟ,Αν αποκθκεφςουμε διάλυμα κειικοφ χαλκοφ ςε αλουμινζνιο δοχείο κα λάβει χώρα θ αντίδραςθ 
απλισ αντικατάςταςθσ 
2Al + 3CuSO4(aq) → Al2(SO4)3 +3 Cu 

με ςυνζπεια να αλλοιωκεί και το διάλυμα αλλά και το δοχείο. Συνεπώσ δεν μποροφμε να αποκθκεφςουμε 
διάλυμα CuSO4(aq) ςε δοχείο από αλουμίνιο 

 
69. Το H2SO4 όταν αντιδράςει με το Na2CO3 παράγεται αζριο υδρογόνo 

ΛΑΘΟΣ,παράγεται αζριο CO2: 
H2SO4 +   Na2CO3      → Na2 SO4    + CO2 ↑ +  H2O 

 

4ο κεφαλαιο 
 

70. Σε 4 mol H2CΟ3 περιζχονται ςυνολικά 12 άτομα οξυγόνου 

ΛΑΘΟΣ,Σε 4 mol H2CΟ3 περιζχονται 12ΝΑάτομα Ο 
 

71. 3L αερίου Ο2 περιζχουν περιςςότερα μόρια από 3L αζριασ ΝΘ3 ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ 
ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Οπότε 3L O2 ζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων με 3L ΝΘ3 

 
72. 1 mol μορίων Θ2Ο αποτελείται ςυνολικά από3ΝΑ άτομα 

ΣΩΣΤΟ,Στο 1 mol μορίων Θ2Ο περιζχονται 2ΝΑ άτομα Θ και ΝΑ άτομα Ο, οπότε ςυνολικά 3ΝΑ άτομα 
 

73. 1 mol Θ2Ο περιζχει 12,04 ∙1023 άτομα υδρογόνου 
ΣΩΣΤΟ,1 mol Θ2Ο περιζχει 2ΝΑ άτομα Θ , δθλαδι 2 x 6,02∙1023= 12,04 ∙1023 άτομα Θ 

 
74. Ζνα μόριο H2 (Ar(H)=1) ζχει μάηα 2g 

ΛΑΘΟΣ,Το ζνα mol H2 ζχει μάηα 2g. Το ζνα μόριο ζχει μάηα m=2/NA g 
 

75. 1 mol οποιαςδιποτε χθμικισ ουςίασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP) ζχει όγκο 22,4 L 
ΛΑΘΟΣ,1 mol οποιαςδιποτε αζριασ χθμικισ ουςίασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP) ζχει όγκο 22,4 L 

 
76. 1L Ο2(g) περιζχει περιςςότερα μόρια απ’ ότι 1L Ν2(g) , ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ P, T 

ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Οπότε 1L Ο2(g) περιζχει τον ίδιο αρικμό μορίων με 1L 
Ν2(g) , ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ P, T 

 
77. Σε 5 mol Θ2Ο περιζχονται 10 mol ατόμων υδρογόνου, Θ 

ΣΩΣΤΟ,Επειδι ςτο 1 mol Θ2Ο περιζχονται 2 mol ατόμων Θ, ςτα 5 mol Θ2Ο κα περιζχονται 10 mol ατόμων 
υδρογόνου 

 
78. 1 mol Θ2 περιζχει 2 άτομα υδρογόνου 

ΛΑΘΟΣ,Το ζνα μόριο Θ2 περιζχει 2 άτομα υδρογόνου. Το 1 mol Θ2 περιζχει 2 mol ατόμων υδρογόνου 
 

79. Σε 2 mol NH3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτϊν που περιζχονται ςε 2 mol NO2 

ΣΩΣΤΟ,Σε 2 mol NH3 περιζχονται 2ΝA μόρια και ςε 2 mol NO2περιζχονται επίςθσ 2ΝA μόρια 
 



 

 

80. Σε 4 mol H2CΟ3 περιζχονται ςυνολικά 12 άτομα οξυγόνου 
ΛΑΘΟΣ,Σε 4 μόρια H2CΟ3 περιζχονται 12 άτομα οξυγόνου. Σε 4 mol H2CΟ3 περιζχονται ςυνολικά 12ΝΑ άτομα 
οξυγόνου 

 
81. 1mol μορίων SO2 αποτελείται ςυνολικά από3ΝΑ άτομα 

ΣΩΣΤΟ,1mol μορίων SO2 αποτελείται από 1 NA άτομα S και 2ΝΑ άτομα Ο. Οπότε 1mol μορίων SO2 
αποτελείται ςυνολικά από3ΝΑ άτομα 

 
82. Ζνα λίτρο αερίου H2 περιζχει περιςςότερα μόρια από ζνα λίτρο αζριου ΘCl ςε ίδιεσ ςυνκικεσ 

πίεςθσ και κερμοκραςίασ 
ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Ζνα λίτρο αερίου H2 περιζχει τον ίδιο αρικμό μορίων ζνα 
λίτρο αζριου ΘCl ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ 

 
83. Στοιχείο με Ar=31 και Mr=124, ζχει ςτο μόριό του 4 άτομα 

ΣΩΣΤΟ,Αν x θ ατομικότθτα του ςτοιχείου τότε x 31 = 124 → x = 4 
 

84. 1mol C2H6 περιζχει 6 άτομα υδρογόνου 
ΛΑΘΟΣ,Το 1 μόριο C2H6 περιζχει 6 άτομα υδρογόνου, το 1mol C2H6 περιζχει 6ΝΑ άτομα υδρογόνου 

 
85. 1 mol γλυκόηθσ (C6H12O6) περιζχει 12ΝΑ άτομα υδρογόνου 

ΣΩΣΤΟ,Το ζνα μόριο γλυκόηθσ περιζχει 6 άτομα Θ και 1 mol γλυκόηθσ (C6H12O6) περιζχει 12ΝΑ άτομα 
υδρογόνου 

 
86. 2 mol CO2 περιζχουν 2ΝΑ μόρια 

ΣΩΣΤΟ,Επειδι 1 mol μορίων περιζχει ΝΑ μόρια ζχουμε ότι 2 mol CO2 περιζχουν 2ΝΑ μόρια 
 

87. 2 mol οποιουδιποτε αερίου ςε STP, καταλαμβάνουν όγκο 2 L 
ΛΑΘΟΣ,Τα 2 mol ενόσ αερίου καταλαμβάνουν όγκο 44,8L 

 
88. 1 mol NH3 περιζχει 3ΝΑ άτομα υδρογόνου 

ΣΩΣΤΟ,1 mol NH3 περιζχει 3 mol ατόμων Θ δθλαδι 3ΝΑ άτομα υδρογόνου 
 

89. Σε 2 mol NH3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτόν που περιζχεται ςε 3 mol NO2 

ΛΑΘΟΣ,Σε 2 mol NH3 περιζχονται 2NA μόρια ενώ ςε 3 mol NO2 περιζχονται 3ΝΑ μόρια 
 

90. Σε 2mol NH3 περιζχεται διπλάςιοσ αρικμόσ μορίων με αυτόν που περιζχεται ςε 2 mol NO2 

ΛΑΘΟΣ,Περιζχεται ο ίδιοσ αρικμόσ μορίων, 2ΝΑ μόρια 
 

91. Αν διπλαςιάςουμε τθν πίεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ ενόσ αερίου με ςτακερό τον όγκο του 
αερίου τότε θ κερμοκραςία του κα διπλαςιαςτεί 
ΣΩΣΤΟ, P1/P2=V1/V2  ME P2=2*P1  P1/2*P1 =V1/V2  ½=V1/V2  V2=2V1 

 
92. Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο οριςμζνθσ ποςότθτασ ενόσ αερίου με ςτακερι τθ κερμοκραςία, θ πίεςι του κα 

διπλαςιαςτεί 
ΛΑΘΟΣ, P1/P2 =V1/V2  με V2=2V1    P1/P2 =V1/2V1=1/2  P2=P1/2   Θ πίεςθ υποδιπλαςιάηεται 

 
93. 5 L αερίου Ν2 περιζχουν ίςα μόρια με 5 L αζριασ ΝΘ3 ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ 

ΣΩΣΤΟ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. 

 
94. 1mol μορίων Θ2Ο περιζχει ΝΑ άτομα υδρογόνου (Θ) .  

       ΛΑΘΟΣ,2ΝΑ άτομα Θ 
 

95. Ζνα λίτρο αερίου CΟ2 περιζχει περιςςότερα μόρια από ζνα λίτρο αζριασ ΝΘ3 ςε ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ 



 

 

και κερμοκραςίασ 
ΛΑΘΟΣ,Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ Avogandro: Κςοι όγκοι αερίων ι ατμών ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων. Άρα περιζχουν τον ίδιο αρικμό μορίων 

 
96. Σε 4 mol NH3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτόν που περιζχεται ςε 4 mol H2S 

ΣΩΣΤΟ,Περιζχονται 4ΝΑ μόρια και ςτισ 2 ενώςεισ 
 

97. Σε 2 mol CH4 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με 1 mol ΘNO3 

Λ Σε 2 mol CH4 περιζχονται 2ΝΑ μόρια ενώ ςε 1 mol ΘNO3 περιζχονται ΝΑ μόρια 

 
98. 1 mol μορίων O2 ζχει μάηα 32 g [Αr(O)=16]  
       ΣΩΣΤΟ, m= n*Mr=1*(2*16)g 

 
99. Σε 2 mol NH3 περιζχεται ίςοσ αρικμόσ μορίων με αυτϊν που περιζχονται ςε 2 mol NO. 

ΣΩΣΤΟ,Σε 2 mol NH3 περιζχονται 2ΝΑ μόρια και ςε 2mol NO περιζχονται 2ΝΑ μόρια 
 


