
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ #2 
 

 

0. Συμπληρώστε στον πίνακα τις ενώσεις που 

σχηματίζουν τα ιόντα: 

  A B Γ Δ 

  Na+ Ca+2 Fe+3 (NH4)+ 

1 Cl-         

2 OH-         

3 ClO2
-         

4 SO4
-2         

5 PO4
-3         

 

 

Socrative  (θα χρειαστείτε στοιχεία από τον Πίνακα της 

Άσκησης 1). 

 

1. Στον Πίνακα της Άσκησης 0, η ένωση φωσφορικό 

ασβέστιο βρίσκεται στη θέση: _____________  

 

2. Στον Πίνακα της Άσκησης 0, η ένωση θειικό 

αμμώνιο βρίσκεται στη θέση: _____________  

 

3. Στον Πίνακα της Άσκησης 0, η ένωση φωσφορικός 

χαλκός βρίσκεται στη θέση: _____________  

 

4. Πόσους διαφορετικούς χημικούς τύπους μπορείτε 

να γράψετε για το φωσφορικό σίδηρο;  __________  

 

5. Σε ένα μόριο της ένωσης που βρίσκεται στη θέση 

Γ3 του Πίνακα της Άσκησης 0 περιέχονται: 

i. 1 άτομο οξυγόνου,  ii. 6 άτομα οξυγόνου, 

iii. 12 άτομα οξυγόνου,   iv. 6Ν άτομα οξυγόνου, 

v. 6 άτομα σιδήρου (ΙΙ), vi. 1 άτομο σιδήρου (ΙΙ), 

vii. 1 άτομο σιδήρου (ΙΙΙ). 

 

6. Ένα άτομο του Fe(II) έχει περισσότερα πρωτόνια 

από ένα άτομο Fe(III). 

Σωστό   Λάθος 

 

7. Ένα άτομο του Fe(II) έχει περισσότερα νετρόνια 

από ένα άτομο Fe(III). 

Σωστό   Λάθος 

 

8. Ένα άτομο του Fe(II) έχει περισσότερα ηλεκτρόνια 

από ένα άτομο Fe(III). 

Σωστό   Λάθος 

 

9. Σε ένα μόριο της ένωσης που βρίσκεται στη θέση 

Γ4 του Πίνακα της Άσκησης 0 περιέχονται ___ άτομα θείου.  

 

10. Το μοριακό βάρος της ένωσης που βρίσκεται στη 

θέση Δ4 του Πίνακα της Άσκησης 0 είναι: ______ 

 

11. Σε 2 g της ένωσης που βρίσκεται στη θέση Α5 του 

Πίνακα της Άσκησης 0, περιέχονται ________mg P.  

 

12. 35 mole της ένωσης που βρίσκεται στη θέση Γ2 του 

Πίνακα της Άσκησης 0, περιέχουν ______________ άτομα Η. 

 

13. Για να συντεθούν 0.2 mole της ένωσης που 

βρίσκεται στη θέση Β5 του Πίνακα της Άσκησης 0, 

απαιτούνται _________________ gr Ca.  

 

14. Αν διαθέτουμε 36.151026 άτομα P μπορούμε να 

συνθέσουμε περισσότερο από 1tn (=1000 kg) Ca3(PO4)2 . 

Σωστό   Λάθος 

 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ #2 

 
 

 

 


