
 

 

 
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Αν για την αντίδραση ΝΟ με το Cl2, ο νόμος της ταχύτητας είναι u = k[NO]2[Cl2], 

τότε οι μονάδες μέτρησης της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης είναι: 

α. s-1 

β. mol * L-1 * s-1 

γ. L * mol-1 * s-1 

δ. L2 * mol-2 * s-1 

 

Α2. Το ιόν με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σ’ένα υδατικό διάλυμα Η2SO4 

συγκέντρωσης 0,5 Μ είναι : 

α. HSO4
 -  

β. SO4 
2- 

γ. OH - 

δ. H3O+ 

 

Α3. Ποια από τις επόμενες χημικές ενώσεις είναι ασθενέστερη βάση; 

α. NH3 

β. CH3NH2 

γ. CH3CH2NH2 

δ. (CH3)2NH 

 

Α4. Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα απαιτεί περισσότερα mol ΚOH για πλήρη 

εξουδετέρωση; 

α. 100mL διαλ HΙ με pH = 4  

β. 1L διαλ ΗΝΟ3 με pH= 4 

γ. 10mL διαλ CH3CΟOH με pH= 2  

δ. 10mL διαλ HNO3 με pH = 2 

 

Α5. Σε ποια από τις επόμενες ομάδες τα σωματίδια είναι γραμμένα κατά σειρά 

αυξανόμενου μεγέθους; 

α. 18 Ne , 16 S , 16 S- , 16 S2-  

β. 11 Na , 13 Al , 18 Ne 

γ. 13 Al , 13 Al+ , 13 Al3+ 

δ. 4 Be, 8 O , 16 S 

 

A6. Ποιο από τα επόμενα αέρια υγροποιείται δυσκολότερα; 

α. NH3 (Mr = 17) 

β. CH4 (Mr  = 16) 



 

 

γ. Cl2 (Mr = 71) 

δ. C3H8 (Mr = 44) 

 

A7. Τρία διαλύματα ουρίας Υ1 , Υ2 , Υ3, συγκεντρώσεων C1 , C2 , C3 αντίστοιχα, της 

ίδιας θερμοκρασίας, μας έδωσαν τα εξής δεδομένα : 

 Κατά την επαφή του διαλύματος Υ1 με το Υ2 , μέσω ημιπερατής μεμβράνης 

ελαττώνεται ο όγκος του Υ2. 

 Κατά την επαφή του διαλύματος Υ3 με το Υ1, μέσω ημιπερατής μεμβράνης δεν 

παρατηρείται καμία μεταβολή στον όγκο των διαλυμάτων. 

Συμπερασματικά: 

α. C1 < C2 < C3 

β. C2 < C1 = C3 

γ. C3 < C1 < C2 

δ. C3 = C1 < C2 

Μονάδες 21 

 

Α8. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. 

α. Όταν έχουμε δύο διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης που χωρίζονται από ημιπερατή 

μεμβράνη δεν διέρχονται μόρια νερού προς καμία κατεύθυνση. 

β. Το χρώμα της όξινης μορφής ενός πρωτολυτικού δείκτη ΗΔ επικρατεί σε όξινα 

διαλύματα, ενώ το χρώμα της βασικής μορφής επικρατεί σε βασικά διαλύματα. 

γ. Το ιόν του 26Fe+3 έχει 5 μονήρη ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση.  

δ. Η διαδικασία μετατροπής του H2O (g) σε Η2Ο(l) είναι εξώθερμη. 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε τη μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ κάθε αντίδρασης της πρώτης στήλης 

με μία από τις τιμές που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη. 

 

I           II 

α. 2C  +  O2  →  2CO        ΔΗ1 1. +566 kJ 

β. CΟ  + 
1

2
 O2  →  CO2      ΔΗ2 2. -393 kJ 

γ. C  +  O2  →  CO2           ΔΗ3 3. -220 kJ 

δ. 2CΟ2  →  2CO  +  Ο2   ΔΗ4 4. -283 kJ 

Μονάδες 8 

 

Β2. Σε υδατικό διάλυμα νιτρικού νικελίου Νi(NO3)2 προστίθεται διάλυμα αμμωνίας 

και αποκαθίσταται η ακόλουθη ισορροπία: 

[Ni(H2O)6]2+ (aq) + 6 NH3 (aq) ↔ [Ni(NH3)6]+2
 (aq) + 6 H2O (l)               (1)  

 

α. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το παραπάνω διάλυμα προστίθεται στερεό 

NH4Cl (s) χωρίς μεταβολή του όγκου.  

Να εξηγήσετε προς τα πού θα μετατοπιστεί η ισορροπία (1). (μονάδες 4) 



 

 

β. Όταν θερμαίνουμε το διάλυμα, εκλύεται αέριο το οποίο διαβιβάζεται σε άχρωμο 

διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης, το οποίο μετατρέπει σε ερυθρό. β. Να εξηγήσετε προς τα 

πού μετατοπίζεται η ισορροπία (1) κατά την έκλυση του αερίου.  

Δίνεται ότι η φαινολοφθαλεΐνη είναι πρωτολυτικός δείκτης (pKa = 9,1), η όξινη μορφή 

της είναι άχρωμη και η βασική μορφή της είναι ερυθρή. (μονάδες 5) 

Μονάδες 9 

 

Β3. α. Η αντίδραση Α(g) → 2B(g) έχει μεγαλύτερη ενέργεια ενεργοποίησης από την 

αντίδραση 2B(g) → Α(g). όταν πραγματοποιούνται στις ίδιες συνθήκες. Και οι δύο 

αντιδράσεις είναι απλές. 

Να εξηγήσετε ποια από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι ενδόθερμη και ποια εξώθερμη. 

(μονάδες 3) 

β. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου και σε θερμοκρασία Τ1 έχει αποκατασταθεί η 

ισορροπία: Α(g) ↔2B(g) 

στην οποία υπάρχει 1 mol A και 1 mol B. Στην κατάσταση ισορροπίας προσθέτουμε 3 

mol A και 1 mol B και ταυτόχρονα αυξάνουμε τη θερμοκρασία σε Τ2 χωρίς μεταβολή 

του όγκου του δοχείου. 

Τότε: 

1) το σύστημα θα παραμείνει σε κατάσταση ισορροπίας, 

2) η ισορροπία θα μετατοπιστεί δεξιά, 

3) η ισορροπία θα μετατοπιστεί αριστερά. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Το διττανθρακικό νάτριο ή όξινο ανθρακικό νάτριο είναι χημική ένωση με τον 

τύπο NaHCO3 . Πρόκειται για ένα λευκό στερεό που είναι κρυσταλλικό, αλλά 

συχνά εμφανίζεται ως μια λεπτή σκόνη. Έχει μια ελαφρώς αλμυρή, αλκαλική 

γεύση που μοιάζει με αυτή της σόδας πλυσίματος (ανθρακικό νάτριο - 

Na2CO3). Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων, ταυτοποιημένο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως E500. 

α) Τι είδους δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των δομικών σωματιδίων του 

Na2CO3 ; 

β) Να αναφέρετε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων που υπάρχουν σε ένα 

υδατικό διάλυμα του Na2CO3 . 

γ) Ποιο από τα ιόντα που δομούν το NaHCO3 έχει αμφιπρωτικό χαρακτήρα; 

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις που δείχνουν τον αμφιπρωτικό χαρακτήρα 

του ιόντος αυτού, χρησιμοποιώντας ως δεύτερο αντιδρών το H2O. 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Σε δοχείο σταθερού όγκου V=10 L και σε σταθερή θερμοκρασία θοC εισάγονται y 

mol αερίου Α και 5 mol αερίου Β, οπότε πραγματοποιείται η παρακάτω αντίδραση, η 

οποία ολοκληρώνεται σε χρόνο 200 s μετά από την έναρξή της:  

2Α(g) + B(g) ⎯⎯→ 3Γ(g)  



 

 

Στο τέλος της αντίδρασης  συγκέντρωση του προϊόντος είναι 0,6 Μ. 

 

α. Να υπολογίσετε την αρχική ποσότητα y του αεριου Α. (μονάδες 3) 

β. Αν μετά από χρόνο 50 sec ισχύει ότι [Β] = [Γ], να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα για 

τα πρώτα 50 sec. (μονάδες 3) 

γ. Να εξηγήσετε τι θα συμβεί με την ταχύτητα της αντίδρασης, αν η ίδια αντίδραση 

πραγματοποιηθεί σε δοχείο όγκου V1 =  100 L. (μονάδες 2) 

δ. Η μελέτη του μηχανισμού της αντίδρασης, απέδειξε ότι η αντίδραση 

πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω σταδίων:  

1ο στάδιο: Α(g) + Ε(g) ⎯⎯→ 2Γ(g)   Eα1=p kJ  

2ο στάδιο: A(g) + Β(g) ⎯⎯→ Γ(g) + Ε(g)  Eα2=y kJ , όπου y>>p 

Να γράψετε τον νόμο ταχύτητας και να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ταχύτητας 

k, εάν είναι γνωστό ότι την χρονική στιγμή 50 s η ταχύτητα είναι u=8*10-3 M*s-1. 

(μονάδες 4) 

Μονάδες 12 

 

Γ3. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ενέργειες ιοντισμού σε kJ/mol πέντε 

χημικών στοιχείων Α, Β, Γ, Δ και Ε, που ανήκουν σε κύριες ομάδες του Π.Π. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1η ενέργεια 

ιοντισμού 

2η ενέργεια 

ιοντισμού 

3η ενέργεια 

ιοντισμού 

4η ενέργεια 

ιοντισμού 

Α 500 4600 6900 9500 

Β 740 1500 7700 10500 

Γ 700 1450 3000 4000 

Δ 900 1800 14800 21000 

Ε 580 1800 2700 11600 

 

α) Δύο από τα παραπάνω στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

Ποια είναι αυτά τα στοιχεία και σε ποια ομάδα ανήκουν; 

Ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; 

(μονάδες 4) 

β) Ποιο από τα πέντε στοιχεία σχηματίζει πιο εύκολα ιόν με φορτίο +1; 

(μονάδες 1) 

γ) Είναι δυνατόν κάποιο από τα πέντε στοιχεία να είναι το 3 Li; Να εξηγήσετε 

την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Ποσότητα CO2 εισάγεται σε κλειστό δοχείο όγκου 10 L στο οποίο υπάρχει 

περίσσεια στερεού C. Σε κατάλληλες συνθήκες αποκαθίσταται η ισορροπία: 

C(s) + CO2(g)↔2CO(g) 

Στην κατάσταση ισορροπίας οι συγκεντρώσεις των δύο αερίων είναι ίσες ενώ 

απορροφάται από το περιβάλλον θερμότητα 85  kJ, μετρημένη σε πρότυπες συνθήκες. 



 

 

i. Να υπολογίσετε τη σύσταση του μίγματος ισορροπίας καθώς και την 

σταθερά ισορροπίας KC. 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις των οποίων οι ενθαλπίες αναφέρονται σε πρότυπες 

συνθήκες. 

C(s) + ½ O2(g) →CO(g) ΔΗ1=-112kJ (1)      C(s) + O2(g) →CO2(g) ΔΗ2=-394kJ (2) 

 (μονάδες 7) 

 

ii. Στην κατάσταση της παραπάνω ισορροπίας προσθέτουμε n mol CO2, χωρίς 

μεταβολή του όγκου και της θερμοκρασίας. Αποκαθίσταται νέα ισορροπία 

στην οποία περιέχονται στο δοχείο 3 mol CO. 

 Να υπολογίσετε την ποσότητα n mol του CO2 που προστέθηκε. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 12 

 

 

Δ2. Υδατικό διάλυμα ΗCOONa (Υ1) έχει συγκέντρωση 0,1Μ και pH = 9. 

α) Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού του ΗCOOH. (μονάδες 3) 

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 200mL του διαλ Υ1 ώστε ΔpH = 1; 

(μονάδες 5) 

γ) Πόσα moles αερίου HBr πρέπει να διαλύσουμε σε 110mL του διαλύματος Υ1, χωρίς 

μεταβολή του όγκου του, ώστε να προκύψει διάλυμα Υ2 με pH= 4; (μονάδες 5) 

 Κw = 10-14 

 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία των 25 οC 

Μονάδες 13 

 


