
 

 

Επιμζλεια : Μελεξοποφλου Πζννυ 

                                     Ασκήσεις επανάληψης Α’ Λυκείου 

                          

Άσκηση 1 

Ζνα ςτοιχείο Χ ζχει μαηικό αρικμό ίςο με 127 και τα νετρόνια ςτον πυρινα του είναι 

κατά 21 περιςςότερα από τα πρωτόνιά του. 

Α) να υπολογίςετε τον ατομικό αρικμό του ςτοιχείου Χ  

Β) το ςτοιχείο Χ είναι μζταλλο ι αμζταλλο? 

 

Άσκηση 2  

Διαλφουμε 20g NH3 ςε 230g νερό. Να υπολογίςετε: 

Α) τθν %w/w περιεκτικότθτα του διαλφματοσ που προκφπτει 

Β) τον όγκο του διαλφματοσ  αν ρ = 1,25 g/ml    

Γ) τθν %w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ που προκφπτει 

 

Άσκηση 3 

Δίνονται τα χθμικά ςτοιχεία Α,Β,Γ με ατομικοφσ αρικμοφσ ν , ν+1 και ν+3 αντίςτοιχα. 

Αν το Β ανικει ςτα αλογόνα : 

Α. να βρείτε ςε ποια ομάδα ανικουν τα Α, Β , Γ 

Β. να δείξετε το ςχθματιςμό χθμικοφ δεςμοφ μεταξφ των : 

    1. Α και Β                         2. Α και Γ                        3. Β και Γ 

 

Άσκηση 4 

Να βρείτε τθ κζςθ των παρακάτω ςτοιχείων ςτον Π.Π 

11Α    37Β   2Γ    12Δ   55Ε 

Α) ποια από αυτά ζχουν παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ? 

Β) ποιο είναι το πιο θλεκτραρνθτικό? 



 

 

 

Άσκηση 5 

Να ονομαςτοφν και αν ταξινομθκοφν ςε κατθγορίεσ ( οξζα , βάςεισ , άλατα ,οξείδια) 

οι παρακάτω χθμικζσ ενϊςεισ : 

1. H3PO4 

2. Fe(OH)2 

3. NH3 

4. BaCl2 

5. CaO 

6. HCN 

7. NH4NO3 

8. I2O7 

 

Άσκηση 6 

Να γραφοφν οι χθμικοί τφποι των παρακάτω χθμικϊν ενϊςεων 

1. Υδροξείδιο του αργιλίου 

2. Υδροφκόριο 

3. Χλωρικό μαγνιςιο 

4. Ανκρακικό οξφ 

5. Μονοξείδιο του άνκρακα 

6. Βρωμιοφχοσ ψευδάργυροσ 

7. Οξείδιο του χαλκοφ (Ι) 

8. Υπερμαγγανικό κάλιο 

 

Άσκηση 7 

Για τα χθμικά ςτοιχεία Α ζωσ Δ να υπολογίςετε τον ελάχιςτο ατομικό αρικμό. 

Α : είναι το 3ο αλκάλιο 

Β:  ανικει ςτθν 4θ περίοδο και ζχει 5 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα 

Γ: ζχει θλεκτρόνια ςε 3 ςτιβάδεσ και θ εξωτερικι του ςτιβάδα είναι 

θμιςυμπλθρωμζνθ 

Δ: ζχει 4 θλεκτρόνια με τθν ίδια ενζργεια 

 



 

 

 

Άσκηση 8 

Οριςμζνθ ποςότθτα  NaCl χωρίηεται ςε 2 ίςα μζρθ. Το πρϊτο μζροσ διαλφεται ςε νερό, 

οπότε προκφπτουν 800ml διαλφματοσ Δ1 5%w/v.  

α)  Ποια είναι θ αρχικι μάηα του NaCl ? 

β) Σε πόςα g νεροφ πρζπει να διαλφςουμε το δεφτερο μζροσ του NaCl , ϊςτε να ςχθματιςτεί 

διάλυμα Δ2 περιεκτικότθτασ 10%w/w ? 

 

Άσκηση 9 

 Να  υπολογίςετε τον αρικμό οξείδωςθσ των ατόμων με αςτερίςκο ςτισ παρακάτω ενϊςεισ 

και ιόντα : 

              *                                            *                               *                          * 

      1) K2CrO4         2) NaH2PO4        3) HSO3
 NH4Cl (4       ־

                                 

 

Άσκηση 10 

 Να μεταφζρετε τον παρακάτω πίνακα ςτθν κόλλα ςασ και να ςυμπλθρϊςετε τα 
κενά του. 
 

 

ΤΜΒΟΛΟ ΣΟΙΧΕΙΟ Ζ Α p n e K L M N O ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 ΚΑΛΙΟ 19 39           

 ΘΕΙΟ  32         16θ  3θ  

Ο     8 8        

He  2 4           

Βα  56 137           


