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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1  Διαθέτουμε 1L υδατικού διαλύματος CH3COOH συγκέντρωσης 0,1Μ. Με ποια από 
τις παρακάτω ουσίες θα προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα αν προστεθεί κατάλληλη 
ποσότητα από αυτή;  

α.  ΗCOONa 
β.  HCl 
γ.  NH3 
δ. NaOH 

 

Α2.  Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 
2ΝΟ(g) + Ο2(g) ↔ 2NΟ2(g), ΔΗ<0 

Ποια από τις παρακάτω μεταβολές θα προκαλέσει μείωση της ποσότητας του 
O2 και αύξηση της τιμής της σταθεράς Kc; 

 
α. προσθήκη ποσότητας ΝΟ2 (V, Τ=σταθ.) 
β. αύξηση της θερμοκρασίας (V=σταθ.) 
γ. αύξηση του όγκου του δοχείου (Τ=σταθ.) 
δ. ελάττωση της θερμοκρασίας (V=σταθ.) 

 

 

Α3.  Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την απαγορευτική αρχή 
του Pauli;  

α. 1s22s12p3 
β. K(2)L(8)M(7) 
γ. 1s22s12px

22py
1 

δ. 1s22s12p73s1 
 



 

Α4.  Υδατικό διάλυμα γλυκόζης 0,2 Μ έρχεται σε επαφή, μέσω ημιπερατής 

μεμβράνης, με υδατικό διάλυμα ουρίας 0,5 Μ, στην ίδια θερμοκρασία. Ισχύει: 

α. Το διάλυμα της ουρίας είναι υποτονικό 

β. Ο όγκος του διαλύματος γλυκόζης μειώνεται 

γ. Για να εμποδίσουμε το φαινόμενο της ώσμωσης, πρέπει να ασκήσουμε 

εξωτερική πίεση στο διάλυμα γλυκόζης 

δ. Ο όγκος του διαλύματος ουρίας μειώνεται 

 
Α5.  Από τα παρακάτω σχήματα αυτό που απεικονίζει σωστά τον προσανατολισμό 

που λαμβάνουν τα μόρια του νερού γύρω από τα ιόντα Li+ και F- τα οποία προκύπτουν 

κατά τη διάλυση του LiF στο νερό είναι το: 

 

 
 

Α6.  Η ταχύτητα της αντίδρασης A(g) + B(g) → Γ(g) εννεαπλασιάζεται όταν 3πλασιάζεται 

μόνο η συγκέντρωση του Β (Τ = σταθ), ενώ δεν μεταβάλλεται όταν αλλάζει η 

συγκέντρωση του Α. Ο εκθέτης της συγκέντρωσης του Α και του Β στον νόμο της 

ταχύτητας της αντίδρασης είναι: 

α. 0 και 2    

β. 1 και 3 

γ. 2 και 3    

δ. 2 και 2 

 

 
A7.  H πρόταση: «είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος προσδιορισμός της θέσης και της 
ορμής ενός σωματιδίου» εκφράζει: 

α. την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg 
β. την αρχή διατήρησης της ορμής 
γ. την αντίληψη περί του κυματοσωματιδιακού δυισμού για το 

ηλεκτρόνιο 
δ. ένα από τα συμπεράσματα της θεωρίας της σχετικότητας. 

 

Μονάδες 21 (7x3) 

  



 

 Α8.  Να αιτιολογήσετε σύντομα τις παρακάτω προτάσεις: 

i. Από τα αέρια N2, NH3, HCl, CH4 ευκολότερα υγροποιείται η αμμωνία. 

ii. Υδατικό διάλυμα Na2SO4 στους 25οC έχει pH > 7. 

  

Μονάδες 4 (2x2) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  Β1. Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά ένα μέρος του περιοδικού πίνακα, 

όπου αναφέρονται μερικά στοιχεία με τα σύμβολά τους. 

 

 
 

α. Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχει τη μικρότερη ηλεκτραρνητικότητα και ποιο 

τη μεγαλύτερη; (δίχως αιτιολόγηση)                                 

(μονάδες 2) 

 

β. Σε ποιο/ποια από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διάγραμμα το ιόν με φορτίο 

+1 είναι ισοηλεκτρονιακό με το πλησιέστερο ευγενές αέριο; (δίχως αιτιολόγηση)

  

(μονάδες 2) 

 

γ. Δίνονται 2 ζεύγη ατομικών ακτινών σε pm:  (1) (145, 112) και (2) (139, 136).  

Να αντιστοιχίσετε κάθε ζεύγος ακτινών στα ζεύγη των στοιχείων (Li, Be) και (Mo, Tc). 

Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.     

(μονάδες 2) 

 

δ. Το τεχνήτιο (Tc), δηλαδή τεχνητό, είναι το πρώτο στοιχείο που κατασκεύασε 

τεχνητά ο άνθρωπος. Ως στοιχείο μετάπτωσης παρουσιάζει πολλές οξειδωτικές 

καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Να εξηγήσετε ποια κατάσταση 

από αυτές έχει το μικρότερο μέγεθος και να προσδιορίσετε ποια θα είναι και η πιο 

σταθερή. 

 

Tc1+, Tc2+, Tc3+, Tc4+, Tc5+, Tc6+, Tc7+ 

                                                                                             (μονάδες 3) 



 

 ε. Ποια είναι η σωστή σειρά για τα σημεία βρασμού των ενώσεων NH3, PH3, AsH3.  

i. σ.β. (ΝΗ3) > σ.β. (PH3) > σ.β. (AsH3) 

ii. σ.β. (AsH3) > σ.β. (PH3) > σ.β. (NH3) 

iii. σ.β. (ΝΗ3) > σ.β. (AsH3) > σ.β. (PH3) 

iv. σ.β. (PH3) > σ.β. (AsH3) > σ.β. (ΝΗ3) 

 

Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.     

(μονάδες 2) 

 

στ. Οι τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισμού ενός στοιχείου από το παραπάνω 

διάγραμμα είναι οι εξής: Ei1=899,5kJ·mol-1, Ei2=1757kJ·mol-1 , Ei3=14848,7kJ·mol-1, 

Ei4=32204 kJ·mol-1. Σε ποιο στοιχείο αναφέρονται; Να αιτιολογήσετε σύντομα την 

απάντησή σας.                   

 (μονάδες 2) 

 

ζ. Ποιο από τα στοιχεία Cr και Mn έχει περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια στη 

θεμελιώδη κατάσταση; Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας                         

 (μονάδες 2) 

 

Μονάδες 15 

 

Β2.  Ο δείκτης κυανό της θυμόλης είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ με περιοχή pH 
αλλαγής χρώματος 7,2 – 8,8.  
Η όξινη μορφή του δείκτη αυτού έχει χρώμα κίτρινο και η βασική μορφή έχει χρώμα 
μπλε.  
 
α. Σε υδατικό διάλυμα Υ1 που περιέχει ΝΗ3 0,1 Μ και ΝΗ4Cl 0,1 Μ προσθέτουμε 
μερικές σταγόνες του δείκτη κυανό της θυμόλης.  
Τι χρώμα θα αποκτήσει το διάλυμα; (μονάδα 1)  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)  
 
β. Έστω ΗΔ ο δείκτης κυανό της θυμόλης με Ka=10-8. Να υπολογιστεί ο λόγος των 
συγκεντρώσεων των δύο συζυγών μορφών του [ΗΔ]/[Δ-] στο παραπάνω υδατικό 
διάλυμα Υ1. (μονάδες 3) 
 
γ. Το παραπάνω διάλυμα Υ1 αραιώνεται σε πενταπλάσιο όγκο.  
Τι χρώμα θα έχει το νέο διάλυμα; (μονάδα 1)  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)  
 
Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα είναι στους θ=25oC όπου Κw=10–14 και KbNH3: 10-5.  

 

Μονάδες 10 

 

  



 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.  Για τα στοιχεία Α, Β, Γ γνωρίζουμε τα παρακάτω δεδομένα. 
 

Α: το πιο ηλεκτραρνητικό στοιχείο 

Β: βρίσκεται στην ίδια ομάδα με το Α και στην ίδια περίοδο με το Γ.  

Γ: είναι το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο με 4 μονήρη ηλεκτρόνια 

α. Να προσδιορίσετε (δίχως αιτιολόγηση) τους ατομικούς αριθμούς των 
παραπάνω χημικών στοιχείων.     (μονάδες 3) 

β. Τα «Α» και «Β» ενώνονται με το υδρογόνο σχηματίζοντας τις ενώσεις 
«ΗΑ» και «ΗΒ».  
i. Ποια από τις δύο ενώσεις πιστεύετε παρουσιάζει μεγαλύτερο σημείο 

βρασμού;       (μονάδες 2) 
ii. Να συγκρίνετε την ισχύ των δύο παραπάνω οξέων (ΗΑ και ΗΒ).  

(μονάδες 2) 
Μονάδες 7 

 

Γ2.   Η αμμωνία παρασκευάζεται από υδρογόνο και άζωτο παρουσία καταλύτη Fe 

σύμφωνα με την εξίσωση:  

N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3(g) 

Σε δοχείο εισάγεται αέριο μείγμα Ν2 και Η2 και αποκαθίσταται η παραπάνω χημική 

ισορροπία. Αν ο όγκος του δοχείου υποδιπλασιαστεί τη χρονική στιγμή t1, ενώ έχει 

αποκατασταθεί η χημική ισορροπία, με σταθερή θερμοκρασία, να βρείτε ποιο από 

τα παρακάτω διαγράμματα, περιγράφει σωστά τη μεταβολή στη συγκέντρωση της 

ΝΗ3 σε σχέση με τον χρόνο: 

 
 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.     Μονάδες 3 

Γ3.   Νικοτίνη ονομάζεται το αλκαλοειδές, το οποίο απαντάται σε σχετικά μεγάλες 

ποσότητες στα φύλλα του καπνού (Nicotiana tabacum) και σε πολύ μικρότερες 



 

ποσότητες στα φυτά της οικογένειας των σολανοειιδών, όπως η τομάτα και η πατάτα. 

Η νικοτίνη οφείλει το όνομά της στον Γάλλο Jean Nicot. Είναι υγρό άχρωμο, λιπαρό 

και ισχυρά δηλητηριώδες, με έντονη οσμή και ιδιαίτερα πικρή γεύση. Διαλύεται στο 

νερό και με θέρμανση αναδίδει ατμούς ισχυρά δηλητηριώδεις και αναφλέξιμους, 

ενώ σε θερμοκρασίες άνω των 55οC μπορεί να σχηματίσει με τον αέρα εκρηκτικά 

μίγματα. Η νικοτίνη είναι βάση και σχηματίζει άλατα με τα οξέα. 

 

Σε νερό διαλύουμε 0,8g Νικοτίνης και προκύπτει διάλυμα Y1 όγκου 1L. Σε άλλη 

ποσότητα νερού διαλύουμε 0,9g Φρουκτόζης και προκύπτει διάλυμα Υ2, όγκου 1L. 

 

Το Υ1 διάλυμα φέρεται σε επαφή μέσω κινητής ημιπερατής μεμβράνης με το 

διάλυμα Υ2, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.  

 
Με την επαφή των δύο διαλυμάτων, δεν παρατηρήθηκε καμία μετατόπιση 

της ημιπερατής μεμβράνης. 

 

Α. Αν γνωρίζετε ότι τα δύο διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία και 

ότι η σχετική μοριακή μάζα της Φρουκτόζης είναι 180, να προσδιορίσετε τη 

σχετική μοριακή μάζα της Νικοτίνης. 

Μονάδες 5 

 

Β. Αν γνωρίζετε ότι η Φρουκτόζη και η Νικοτίνη έχουν τους παρακάτω 

συντακτικούς τύπους, να αναφέρετε, δίχως αιτιολόγηση, ποιες θεωρείτε ότι 

είναι οι ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις που σχηματίζουν, ξεχωριστά η 

κάθε ένωση, με τα μόρια του νερού κατά τη διάλυσή τους;  

 

 Μονάδες 2 



 

Γ4.  Το 1984 στην Ινδία (Bhopal) συνέβη ένα τραγικό ατύχημα, όπου από βλάβη σε 

μονάδα παραγωγής χημικών προϊόντων εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα η τοξική ουσία 

«ισοθειοκυανικό μέθυλο» (methyl isocyanate) Αυτή η ουσία είναι ένα διαυγές υγρό, 

με έντονα πνιγηρή οσμή και οι ατμοί του προκαλούν δακρύρροια σε πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και με χαμηλό σημείο βρασμού. 

 
Κατά τη διάλυση 11,4g ισοθειοκυανικού μέθυλου σε νερό πραγματοποιείται η 

παρακάτω αντίδραση: 

 

CH3NCO + H2O → CH3NH2(aq) + CO2(g)    (Ι) 

 

H μεθυλαμίνη παραμένει διαλυτή μέσα στο νερό και με προσθήκη επιπλέον 

ποσότητας νερού παράγεται διάλυμα 20L. 

α) Να προσδιορίσετε το χρώμα του διαλύματος της μεθυλαμίνης (CH3NΗ2, Kb=10-4), 

αν σε αυτή προστεθούν σταγόνες από: 

 

 i)  δείκτης: Φαινολοφθαλεΐνη (άχρωμο για pH<8, ροζ για pH>10) 

 ii) δείκτης: Κίτρινο της Αλιζαρίνης (κίτρινο για pH<10, κόκκινο για pH>12) 

 

Δίνονται: ArH=1, ArC=12, ArN=14, ArO=16. Tο διάλυμα βρίσκεται στους 25oC, όπου 

KW=10-14 

Μονάδες 3 

 

Η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, όπως το CO2, παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

περιβαλλοντικούς λόγους. Ως απάντηση σε αυτό το ζήτημα, ορισμένα βιομηχανικά 

κράτη έχουν επικυρώσει τη συνθήκη του Πρωτοκόλλου του Κιότο που απαιτεί 

εθελοντική μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου 

παγκοσμίως. Μία τέτοια τεχνολογία είναι η χρήση του CO2 ως αντιδραστηρίου στη 

χημική σύνθεση το οξικού οξέος, μιας ζωτικής βιομηχανικής χημικής ουσίας. 

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια τόνοι παράγονται ετησίως παγκοσμίως. Η άμεση 

σύνθεση οξικού οξέος από CO2 και CH4 (αντίδραση ΙΙ) μέσω ενός στερεού καταλύτη 

θα συμβάλει λοιπόν, στη μείωση των εκπομπών CO2 και μπορεί να προσφέρει ένα 

οικονομικό μέσο παραγωγής οξικού οξέος. 

 

 



 

β) Από την αντίδραση (Ι) το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται, 

συλλέγεται δίχως απώλειες σε δοχείο σταθερού όγκου V=2L, στο οποίο περιέχονται 

0,42mol μεθανίου (CH4) και πραγματοποιείται η αντίδραση (ΙΙ). Στη χημική ισορροπία 

της αντίδρασης αυτής, βρέθηκαν 0,06mol CH3COOH. 

 

Αν γνωρίζετε ότι u1 = k1[CO2][CH4] και u2 = k2[CH3COOH] να υπολογιστεί ο λόγος 

των σταθερών ταχύτητας k1 και k2. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Σε δοχείο όγκου 500mL εισάγεται ισομοριακή ποσότητα αερίων Α και Β έχουν 
όγκο σε S.T.P. συνθήκες ίση με 89,6L και αντιδρούν σύμφωνα με την 
αντίδραση: 

Α(g) + Β(g) ↔ 2Γ(g) 

 

α. Αν σε σταθερές συνθήκες η απόδοση της αντίδρασης είναι ίση με 0,5 
να υπολογιστεί η σταθερά Kc της χημικής ισορροπίας. 

β. Σε δοχείο ίδιου όγκου και ίδιων συνθηκών εισάγονται 2mol A, 4mol B 
και 4mol Γ. Να διερευνήσετε αν το σύστημα βρίσκεται σε χημική 
ισορροπία και αν όχι προς τα που θα μετακινηθεί η αντίδραση.  

 

Μονάδες 5 

 

Δ2. Πόσα g στερεού NaΟΗ πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL υδατικού 
διαλύματος ΚCN 0,1 M, ώστε ο βαθμός ιοντισμού των ιόντων CN- στο 
διάλυμα που προκύπτει να είναι α = 10-3; 
Θεωρούμε ότι με την προσθήκη του στερεού NaΟΗ δε μεταβάλλεται ο όγκος 

του διαλύματος. 

Δίνονται: Για το ΗCN Κa=4*10-10 και Κw=10-14  και ArNa = 23, ArO = 16, ArH = 1 

 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Ρυθμιστικό διάλυμα παρασκευάζεται με ανάμιξη 100 mL υδατικού 
διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 4 Μ με 200 mL υδατικού διαλύματος ΝaA 
1Μ. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε 40 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 
2 Μ και αραιώνουμε σε τελικό όγκο 2 L. Να υπολογιστεί το pΗ του τελικού 
διαλύματος. 
Δίνονται: Για το ΗΑ Κa = 2,5*10-6 και Kw = 10-14. 

 

Μονάδες 7 

 



 

Δ4. Δίνεται υδατικό διάλυμα Δ1 ΝΗ3 0,1 Μ (Kb=10-5) και υδατικό διάλυμα Δ2 
ΝΗ4Cl 10-3 Μ.  

α. Να υπολογιστεί το pH του Δ2.    (μονάδες 3) 
β. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε τα Δ1 και Δ2 για να 

προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH=9;    (μονάδες 4) 
Δίνεται: Κw =10-14. 

Μονάδες 7 

 

Δίνονται: 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 οC και συνεπώς KW=10-14. 

Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα δεδομένα του 

προβλήματος. 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 


