
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θέμα 1ο 

1. Μέταλλο Μ αντιδρά με νερό και παράγεται βάση και αέριο Η2.Το μέταλλο Μ δε μπορεί να 

είναι το χημικό στοιχείο: 

α) Ca                   β) Ζn                            γ) Βα               δ) Κ 

 

2. H αντίδραση μέταλλο + αμέταλλο είναι: 

α. σύνθεσης  

β. απλής αντικατάστασης  

γ. εξουδετέρωσης  

δ. διπλής αντικατάστασης 

 

3. Σε κάθε χημική αντίδραση αποσύνθεσης: 

α) μία χημική ουσία διασπάται σε απλούστερες ενώσεις 

       β) δύο χημικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις 

       γ) μία χημική ουσία διασπάται στα στοιχεία της            

       δ) μειώνεται η μάζα του συστήματος. 

 

4. Πολυατομικό ιόν με φορτίο  -2 είναι: 

α) το κυάνιο      β)το υδροξείδιο               γ)το θειικό           δ)το αμμώνιο. 

 

5. Κατά την ανάμειξη AgNO3 με διάλυμα HCl πραγματοποιείται χημική αντίδραση, 

διότι: 

 α) ελευθερώνεται ένα αέριο 

 β) το υδρογόνο είναι ηλεκτροθετικότερο στοιχείο από τον άργυρο 

 γ) τα οξέα αντιδρούν με όλα τα άλατα 

 δ) καταβυθίζεται ίζημα. 

 

6. Σε ποιο από τα επόμενα διαλύματα, αν βυθίσουμε μια σιδερένια ράβδο, δεν 

παρατηρείται αντίδραση; 
α) HCl(aq) 
β) CaCl2(aq) 
γ) AgNΟ3(aq) 
δ) CuSΟ4(aq)  
 

7. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα υπάρχει υδατικό διάλυμα ZnSO4. Προσθέτουμε στο 

δοκιμαστικό σωλήνα υδατικό διάλυμα BaCl2 και παρατηρούμε να δημιουργείται ένα 

αδιάλυτο λευκό στερεό. Το λευκό στερεό που παρατηρούμε είναι :  

α. ZnS  

β. BaSO4  

γ. ZnCl2  

δ. BaS 

 

 



8. Αν προσθέσουμε Cu(OH)2 σε διάλυμα οξέος: 

α) θα σχηματιστεί ένα αλάτι και θα ελευθερωθεί ένα αέριο 

β) δε θα γίνει καμία αντίδραση, διότι ο χαλκός είναι λιγότερο δραστικός από το 

υδρογόνο 

γ) θα σχηματιστεί αλάτι και νερό 

δ) δε γνωρίζουμε αν θα πραγματοποιηθεί αντίδραση, διότι αυτό εξαρτάται από     

το είδος του οξέος. 

 

9.  Ποια από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις χαρακτηρίζεται σαν αντίδραση αποσύνθεσης; 

α)  S  + O2  →SO2  

β)  NH3  +  ΗCl→NH4Cl  

γ)  2NaOH →Na + Ο2 + Η2  

δ)  2Η2Ο2 →2Η2Ο +  Ο2 

 

10. Ποια από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις είναι δεν είναι οξειδοαναγωγική; 

α)  S  +  O2  →  SO2  

β)  NH3  + ΗCl →  NH4Cl  

γ)  2NaOH  →Na + Ο2 + Η2  

δ)  2Η2Ο2 → 2Η2Ο +  Ο2 

(Μονάδες 25) 

Θέμα 2ο 

Α. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις  

(με αιτιολόγηση στις Λ): 

1) Σε κάθε αντίδραση εξουδετέρωσης παράγεται νερό.  

2) To H2SO4 όταν αντιδράσει με το Na2CO3 παράγεται αέριο υδρογόνo. 

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

4) Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με H2O. 

5) Η αντίδραση ΝαOH(aq)  + HCl (aq) → NaCl(aq) + H2O (l) είναι μεταθετική. 

 

Β. Σε εργαστήριο παρατηρούνται τα εξής 5 πειράματα: 

• Aναµειγνύεται υδατικό διάλυµα ανθρακικού αµµωνίου µε υδατικό διάλυµα θειϊκού οξέος 

και παρατηρείται έκλυση του αερίου Α. 

• Προστίθεται διάλυµα νιτρικού µολύβδου ΙΙ σε διάλυµα ιωδιούχου καλίου και παρατηρείται   

σχηµατισµός  του κίτρινου ιζήµατος Β.  

• Αναµειγνύεται υδατικό διάλυµα χλωριούχου ψευδαργύρου µε υδατικό διάλυµα νιτρικού 

αργύρου και παρατηρεί την καταβύθιση του λευκού ιζήµατος Γ.  

•  Προστίθεται µικρή ποσότητα στερεού θειϊκού αµµωνίου σε υδατικό διάλυµα υδροξειδίου 

του βαρίου και παρατηρεί έκλυση του αερίου Δ.  

• Προστίθεται µικρή ποσότητα σύρµατος λευκόχρυσου σε δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει 

αραιό διάλυµα υδροχλωρικού οξέος και παρατηρείται ότι δεν πραγµατοποιείται κάποια 

χηµική αντίδραση.  



α)Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των χηµικών αντιδράσεων, προϊόντα και συντελεστές, 

που πραγµατοποιούνται. 

β)Να ονομάσετε τις ενώσεις Α εώς Δ. 

γ)Να αιτιολογήσετε γιατί στο τελευταίο πείραμα δεν πραγματοποιείται η χημική 

αντίδραση.                                                                                                  (Μονάδες 25) 

Θέμα 3ο 

Α. Να αντιστοιχίσετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων της στήλης Α με την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν και βρίσκεται στη στήλη Β. 

ΣΤΗΛΗ Α 

 

i) H2 + C12 → 2HCl 
ii) FeS + 2HCl → H2S + FeCl2 
iii) 2Αl + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu 
iv) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O 
v) 3C12  + A12S3 → 2AlCl3 + 3S 
vi) (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O 
vii) CaCO3 →CO2 + CaO 

ΣΤΗΛΗ Β 

 

α) εξουδετέρωση 
β) σύνθεση 
γ) απλή αντικατάσταση 
δ) διπλή αντικατάσταση 

ε)αποσύνθεση 

στ)διάσπαση 
 

 

Ποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι μεταθετικές και ποιες οξειδοαναγωγικές; 

 

B. Σε ένα χημικό εργαστήριο υπάρχουν τρία δοχεία κατασκευασμένα από χαλκό, αργίλιο 

και σίδηρο αντίστοιχα. Ποιο από αυτά θα επιλέξετε ώστε να αποθηκεύσετε για μεγάλο 

χρονικό διάστημα υδατικό διάλυμα HCl; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

Γ. Δύο άλατα έχουν τους μοριακούς τύπους K3PO4 και AI2(SO4)3. Να γράψετε τα 

ονόματα των αλάτων καθώς και την χημική εξίσωση από την οποία προκύπτει καθένα 

από τα παραπάνω άλατα με εξουδετέρωση του κατάλληλου οξέος από την κατάλληλη 

βάση. 

(Μονάδες 25) 

Θέμα 4ο 

Α. Να βρείτε στις ακόλουθες αντιδράσεις τους χημικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, 

Γ, Δ και Ε και να ισοσταθμίσετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων αυτών.  

i. Α + HCl →NH4Cl 

ii. CaCO3 + B →  CaBr2 + CO2 + Γ 

iii. ΝaΟΗ + Δ   →  Νa2SO4 + H2O 

iv. Al + E  → AlCl3 + H2 

 



Β. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των 

παρακάτω αντιδράσεων : 

1.   Fe      +      H3PO4    → 

2.   φθόριο      +      θειούχο αργίλιο    → 

3.   Al2Ο3   → 

4.   αμμωνία      +      θειώδες οξύ    → 

5.   Ba      +      H2O   → 

6.   Κ      +     CaSO4     → 

7.   Αg2SO4       +      BaCl2 → 

8.   υδρογόνο  +  ιώδιο  → 

9.   ...................   +    ..................    →      H2O     +      Al2S3 

10.    HNO3        +         CaCO3         → 

11.    Αg   +   HBr   → 

12.    N2   +    H2         → 

13.    NaNO3           +       Fe2(CO3)3      → 

14.     Mg    +      H2O       → 

15.     ανθρακικό αμμώνιο +  υδροξείδιο του καλίου   → 

B. Για ποιο λόγο πραγματοπιούνται οι αντιδράσεις 6 και 10;                        (Μονάδες 25) 

Δίνονται: 

Σειρά δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων. 

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

ΑΜΕΤΑΛΛΑ F2, Cl2, Br2, I2, S, 

 

Κυριότερα αέρια και ιζήματα 

ΑΕΡΙΑ: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 

ΙΖΗΜΑΤΑ: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4 

Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3.  

Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από K2S, Na2S, (NH4)2S.  

Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 



 


