
 

 

ΑΛΚΑΛΙΑ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

Ερώτηση 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Όλα τα στοιχεία της ομάδας των αλκαλίων συναντώνται ελεύθερα στη φύση. 

β) Το κάλιο είναι βαρύτερο από το νερό.  

γ) Το ρουβίδιο (Rb) είναι ασταθές στοιχείο και δεν το συναντάμε στη φύση. 

δ) Το νάτριο είναι μαλακό και κόβεται με μαχαίρι. 

ε) Η δραστικότητα των αλκαλίων αυξάνεται καθώς προχωράμε από πάνω προς τα κάτω 

στον Περιοδικό Πίνακα, δηλαδή καθώς αυξάνεται ο ατομικός αριθμός. 

στ) Τα αλκάλια δεν οξειδώνονται εύκολα. 

 

 

Ερώτηση 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Ποιο από τα παρακάτω αλκάλια είναι πιο ελαφρύ; 

i) Li   ii) Na   iii) K 

 

β) Ποιο από τα παρακάτω αλκάλια είναι πιο δραστικό; 

i) Na   ii) K   iii) Rb 

 

γ) Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή; 

i) Τα αλκάλια αντιδρούν έντονα με το νερό  ii) Τα αλκάλια έχουν κοκκινωπό 

χρώμα 

iii) Τα αλκάλια είναι πολύ σκληρά 

 

δ) Αν διαλύσουμε ένα κομματάκι Na στο νερό και προσθέσουμε και λίγες σταγόνες 

φαινολοφθαλεΐνης, το διάλυμα θα χρωματιστεί και θα γίνει 

i) πράσινο   ii) κίτρινο   iii) ερυθροϊώδες 

 

ε) Η ομάδα των αλκαλίων περιέχει  

i) 5 στοιχεία   ii) 8 στοιχεία  iii) 6 στοιχεία 



 

 

 

στ) Κατά τη διάλυση του Na στο νερό παράγεται  

i) αέριο H2  ii) αέριο O2   iii) τίποτα 

 

 

Ερώτηση 3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Αλκάλια ονομάζονται τα στοιχεία της ……….. ομάδας του περιοδικού πίνακα εκτός 

από το …………… 

β) Τα λίθιο είναι ……………… από το νερό γιατί έχει μικρότερη πυκνότητα. 

γ) Τα αλκάλια έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα ……… ηλεκτρόνιο, το οποίο μπορεί 

εύκολα να ……………….. από το άτομο. 

δ) Κατά την αντίδραση των αλκαλίων με το νερό σχηματίζονται ανιόντα 

……………….. και εκλύεται ………………….. 

ε) Τα αλκάλια είναι πολύ ………………….. και μπορούν να κοπούν εύκολα με 

μαχαίρι. 

στ) Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα με το ………….. του αέρα και γι’ αυτό φυλάσσονται 

σε δοχεία με …………… 

 

 

Ερώτηση 4. Να αντιστοιχίσετε τα χημικά στοιχεία με το σύμβολο τους. 

Χημικό στοιχείο    Σύμβολο 

α) νάτριο     1) Li 

β) ρουβίδιο    2) Rb 

γ) κάλιο     3) Cs 

δ) λίθιο    4) Na 

ε) καίσιο    5) K 

στ) φράγκιο    6) Fr 

 

 

Ερώτηση 5. Με την προσθήκη Νa στο νερό πραγματοποιείται μια αντίδραση. Να 

γράψετε τη χημική αντίδραση. 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Σωστές: γ, δ και ε 

Λάθος: α) Όλα τα στοιχεία της ομάδας των αλκαλίων είναι πολύ δραστικά στοιχεία και 

δε συναντώνται ελεύθερα στη φύση. 

β) Το κάλιο είναι πιο ελαφρύ από το νερό γιατί έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό. 

στ) Τα αλκάλια οξειδώνονται εύκολα για αυτό και φυλάσσονται σε δοχεία με 

πετρέλαιο. 

 

 

2. α) Η σωστή απάντηση είναι (i) Li 

β) Η σωστή απάντηση είναι (iii) Rb 

γ) Η σωστή απάντηση είναι (i) Τα αλκάλια αντιδρούν έντονα με το νερό 

δ) Η σωστή απάντηση είναι (iii) ερυθροϊώδες 

ε) Η σωστή απάντηση είναι (iii) 6 στοιχεία 

στ) Η σωστή απάντηση είναι (i) H2 

 

 

3. α) Αλκάλια ονομάζονται τα στοιχεία της 1ης  ομάδας του περιοδικού πίνακα εκτός 

από το υδρογόνο. 

β) Τα λίθιο είναι ελαφρύτερο από το νερό γιατί έχει μικρότερη πυκνότητα. 

γ) Τα αλκάλια έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα 1 ηλεκτρόνιο, το οποίο μπορεί 

εύκολα να αποσπαστεί από το άτομο. 

δ) Κατά την αντίδραση των αλκαλίων με το νερό σχηματίζονται ανιόντα υδροξειδίου 

(OH-) και εκλύεται υδρογόνο. 

ε) Τα αλκάλια είναι πολύ μαλακά και μπορούν να κοπούν εύκολα με μαχαίρι. 

στ) Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα με το οξυγόνο του αέρα και γι’ αυτό φυλάσσονται 

σε δοχεία με πετρέλαιο. 

 

 

4. α) -4, β) -2, γ) -5, δ) -1, ε) -3, στ) -6 

 

 

5. 2Na (s) + 2H2O (l)   2NaOH (aq) + H2 (g) 


