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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

Καθηγητές: Μουτσάκης Γιάννης – Στροβολίδη Ράνια 
 
 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
 

1. Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα στους 25oC έχει μεγαλύτερη τιμή 
pH; 
 

α. ΝΗ3        0,1 Μ                    
β. Ca(OH)2  0,1 Μ 
γ. NaΟΗ     0,1Μ  
δ. ΝaCN      0,1 M  

 
2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει όταν υδατικό διάλυμα ισχυρού 

ηλεκτρολύτη αραιώνεται με νερό, σε σταθερή θερμοκρασία; 
 

α. το pH του διαλύματος πάντοτε μειώνεται  
β. η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα αυξάνεται 
γ. ο βαθμός ιοντισμού του ηλεκτρολύτη παραμένει σταθερός 
δ. ο βαθμός ιοντισμού του ηλεκτρολύτη αυξάνεται 

 
3. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις έχουμε επίδραση κοινού ιόντος:  

 
  α. ΝaCl, HCl      

β. ΚΟΗ, ΚΝΟ3   
γ. HBr, NH4I     
δ. ΚΟΗ, ΝaΟΗ  
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4. Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις μεταξύ των μορίων της σχηματίζεται 
δεσμός υδρογόνου; 

 
 α. CH3CH2CH=O     

β. (CH3)3N   
γ. HCOOH     
δ. H2S 

 
5. Το Br2 και το ICl έχουν παρόμοιες σχετικές μοριακές μάζες (160 και 162, 

αντίστοιχα) αλλά σημαντικά διαφορετικά σημεία βρασμού (αντίστοιχα ίσα 
με   59οC και 97οC. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν μπορεί να 
δικαιολογήσει αυτή τη διαφορά; 

 
α. Μεταξύ των μορίων Br2 εμφανίζονται ισχυρότερου τύπου 
διαμοριακές δυνάμεις από ότι μεταξύ των μορίων του ICl 
β. Στην ένωση ICl εμφανίζεται ιοντικός (ετεροπολικός δεσμός) ενώ 
στο Br2 ομοιοπολικός 
γ. Στη περίπτωση του ICl εμφανίζονται αποκλειστικά δυνάμεις 
διασποράς 
δ. Το ICl είναι δίπολο μόριο, ενώ το Br2 όχι 

 
6. Τα στοιχεία της IVA ομάδας έχουν (στη θεμελιώδη κατάσταση) στην 

εξωτερική τους στιβάδα ηλεκτρονιακή δομή: 
 

α. ns2np4 

β. ns2nd2 

γ. ns2np2nd10 

δ. ns2np2 

 
(18 μονάδες) 

 
 
 
Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 
 

α. Διάλυμα ΚOH με συγκέντρωση 10-7 Μ έχει στους 25οC pH = 7. 
β. Η αρχή Le Clatelier μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ισορροπίες φυσικών 
μεταβολών π.χ. Η2Ο(l) ⇋Η2Ο(g) 
γ. Σε δοχείο στο οποίο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία H2(g) + I2(g) ⇋ 2HI(g) , ο 
υποδιπλασιασμός του όγκου του δοχείου, υπό σταθερή θερμοκρασία, έχει ως 
αποτέλεσμα το διπλασιασμό των συγκεντρώσεων και των τριών αερίων της 
ισορροπίας. 
δ. Η στιβάδα με n=4 μπορεί να περιέχει μέχρι 16 ηλεκτρόνια με ms = +1/2. 
ε. Η ωσμωτική πίεση δεν είναι μία προσθετική ιδιότητα.  
στ. Το 37Rb αποβάλλει ευκολότερα ηλεκτρόνια από το 20Ca. 
 

 (6 μονάδες) 
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Α3. Στο σχήμα που ακολουθεί εμφανίζεται το τμήμα μιας πρωτεΐνης. Πόσοι δεσμοί 
υδρογόνου εμφανίζονται στη δομή αυτή; (δεν απαιτείται αιτιολόγηση) 
 
 

 
 
 

 (1 μονάδα) 
 
 

 
ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  Το ακόλουθο διάγραμμα αναπαριστά ένα μέρος του Περιοδικού Πίνακα όπου 
σημειώνονται ορισμένα στοιχεία με σύμβολα από το Α έως το Ξ. 

Ποιο ή ποια από αυτά τα χημικά στοιχεία: 
i. Έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα 

ii. Σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα 

iii. Έχει τη μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1) 

iv. Το ατόμό του στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 2 μονήρη ηλεκτρόνια 

v. Το ιόν του με φορτίο +1, έχει δομή ευγενούς αερίου 

 

 
 

(5 μονάδες) 
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Β2. Ένα κυλινδρικό δοχείο χωρίζεται στη μέση, μέσω ημιπερατής μεμβράνης η 
οποία μπορεί και κινείται χωρίς τριβές. Στο αριστερό μέρος τοποθετούμε υδατικό 
διάλυμα γλυκόζης C6H12O6 (Mr = 180) και στο δεξιό μέρος τοποθετούμε υδατικό 
μοριακό διάλυμα της ουσίας Χ, όπως φαίνεται στο σχήμα – 1. Τα δύο διαλύματα 
έχουν την ίδια % w/v περιεκτικότητα. 

 

 

 
 

 

 

Η ημιπερατή μεμβράνη κινείται προς τ’ αριστερά και μετά από λίγο ισορροπεί στη 
θέση που φαίνεται στο σχήμα – 2. Τα διαλύματα Δ1΄ και Δ2΄ έχουν την ίδια 
συγκέντρωση και ισχύει:  

 

x 1

y 3
=  

 

Σε όλη τη διαδικασία η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.  

 

Να υπολογίσετε τη σχετική μοριακή μάζα της ουσίας Χ. 

 
 

 (5 μονάδες)  
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Β3. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από την 
εξίσωση: 

 
CO(g) + Cl2(g) ⇋COCl2(g),  ΔΗ = −110 kJ 

 
 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των 
σωμάτων που μετέχουν στην ισορροπία σε συνάρτηση με το χρόνο. 
 

 
         t1                          t2                t3 

 
 
Να αναφέρετε (χωρίς αιτιολόγηση) ποιοι παράγοντες της χημικής ισορροπίας 
μεταβλήθηκαν τις χρονικές στιγμές t1, t2 και t3 καθώς και προς τα που θα 
μετατοπιστεί η ισορροπία. Να διατυπώσετε τη γενική αρχή στην οποία βασίστηκαν 
οι προβλέψεις σας. 

(4 μονάδες)  
 
 
Β4. Τα χημικά στοιχεία Α, Β, Γ και Δ έχουν διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς. Τα 
χημικά στοιχεία Α, Β και Γ ανήκουν στην 3η περίοδο του Π.Π. ενώ το χημικό στοιχείο 
Δ ανήκει στην 4η περίοδο του Π.Π.  
 
α. Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό κάθε χημικού στοιχείου και να 
προσδιορίσετε την ομάδα του Π.Π. στην οποία ανήκει. 
 
β. Να διατάξετε τα παραπάνω χημικά στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής 
ακτίνας (δεν απαιτείται αιτιολόγηση). 
 
γ. Να συγκρίνετε το μέγεθος των επόμενων σωματιδίων: Α2-, Γ και Δ+, αιτιολογώντας 
κατάλληλα την απάντησή σας. 
 
δ. Ποιο από τα παραπάνω χημικά στοιχεία μπορεί να έχει διαδοχικές ενέργειες 
ιοντισμού:  

Ei1 = 419kJ/mol,  Ei2 = 3051kJ/mol,  Ei3 = 4411kJ/mol. 
Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 

 
(2 + 1 + 3 + 2 μονάδες) 
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Β5. Υδατικό διάλυμα HCOONa (Δ1) και υδατικό διάλυμα NaCN (Δ2) έχουν ίδια 
συγκέντρωση (c = 0,01 M) και την ίδια θερμοκρασία 25℃. Το διάλυμα Υ1 έχει 
μεγαλύτερη τιμή pOH από το διάλυμα Υ2. 
Ποιο είναι ισχυρότερο οξύ, το HCOOH ή το HCN; Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την 
απάντησή σας. Δίνεται η Kw = 10–14. 

 
 (3 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
 
Γ1. Να υπολογίσετε τη μεταβολή ενθαλπίας (ΔΗ), της αντίδρασης: 

 
HCl(g) + NaNO2(s) → HNO2(l) + NaCl(s) 

 
Αξιοποιώντας τις επόμενες θερμοχημικές εξισώσεις: 
 
(Ι): 2NaCl(s) + H2O(l) → 2HCl(g) + Na2O(s) ΔΗ1 = +507 kJ 
(IΙ): NO(g) + NO2(g) + Na2O(s) → 2NaNO2(s) ΔΗ2 = -427 kJ 
(IΙI): NO(g) + NO2(g) → N2O(g) + O2(g)  ΔΗ3 = -43 kJ 
(IV): 2HNO2(l) → N2O(g) + O2(g) + H2O(l)  ΔΗ4 = +34 kJ 

 
(3 μονάδες) 

 
 
Γ2. Η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: 
 

4Λ(g) + M(g) → 2Π(g) + 2Ρ(g) (Ι) 
 

είναι πρώτης τάξης ως προς Λ και πρώτης τάξης ως προς Μ.   
 
Μετά από πειράματα διαπιστώθηκε ότι το αέριο Λ αντιδρά με το αέριο Μ σύμφωνα 
με τον παρακάτω μηχανισμό: 
 
1ο στάδιο:  Λ(g) + M(g) → Ψ(g) 
2ο στάδιο:  Ψ(g) + Λ(g) → 2Ω(g) 
3ο στάδιο:  2Ω(g) + 2Λ(g) → 2Π(g) + 2Ρ(g) 

 
α. Να γράψετε την έκφραση του νόμου της ταχύτητας της αντίδρασης (Ι). 
β. Να γράψετε τη μονάδα μέτρησης της σταθερά ταχύτητας k της αντίδρασης (Ι). 
γ. Βάσει του πειραματικά καθορισμένου νόμου της ταχύτητας της αντίδρασης, που 
γράψατε, να εξηγήσετε ποιο στάδιο του παραπάνω μηχανισμού είναι το αργό 
στάδιο.  
δ. Να προσδιορίσετε τα ενδιάμεσα προϊόντα της αντίδρασης στον παραπάνω 
μηχανισμό. 

 
 (2 + 2 + 2 + 1 μονάδες) 
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Γ3. 64g Br2 εισάγονται με ισομοριακή ποσότητα H2 σε δοχείο σταθερού όγκου, το 
οποίο βρίσκεται σε περιβάλλον θερμοκρασίας Τ1. Με την πάροδο του χρόνου 
αποκαθίσταται η ισορροπία,  
 

H2(g) + Br2(g) 2ΗΒr(g) , ΔΗ < 0 
 

για την οποία ισχύει: Kc(Τ1) = 36.  
 
α. Να υπολογιστούν τα mol και των τριών συστατικών στην ισορροπία. Δίνεται 
Ar(Br)=80. 

(3 μονάδες) 
 
β. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία στο δοχείο σε Τ2 > Τ1.  
 
i. Να εξηγήσετε αν η ποσότητα του HBr θα μεταβληθεί και πως.  
ii. Αν στη νέα θερμοκρασία, Kc(Τ2) = 4, να υπολογίσετε τις ποσότητες (σε mol) των 
τριών αερίων στη νέα ισορροπία. 
iii. Να βρεθεί η «ολική» απόδοση στη θερμοκρασία Τ2. 

(2 + 2 + 2 μονάδες) 
 

 
Γ4. Το στοιχείο Α ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. και το άτομο του, στη θεμελιώδη 
κατάσταση έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια. 

Το άτομο του στοιχείου Β, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει 7 ηλεκτρόνια σε 
τροχιακά με ℓ = 1 

Το στοιχείο Γ ανήκει στην 4η περίοδο του Π.Π. και έχει διαδοχικές ενέργειες 
ιοντισμού: 
Ei1 = 590 kJ /mol  Ei2 = 1145 kJ / mol  Ei3 = 4980 kJ / mol 
 
α. Να προσδιορίσετε τους ατομικούς τους αριθμούς των στοιχείων Α, Β και Γ 
β. Ποιο από αυτά τα στοιχεία : 
i. έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα 
ii. έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού 
iii. σχηματίζει βασικό οξείδιο  
 Να αιτιολογήσετε συνοπτικά τις απαντήσεις σας 
 

(3 + 3 μονάδες) 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Υδατικό διάλυμα Υ1 όγκου 1 L περιέχει CH3COOH συγκέντρωσης C1 Μ. Αν ο βαθμός 
ιοντισμού του CH3COOH είναι α1 = 10-2 και το pH του διαλύματος είναι ίσο με 3: 
 
Δ1 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση C1 M και τη σταθερά ιοντισμού Ka του 
CH3COOH. 

(6 μονάδες) 
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Δ2 Στο διάλυμα Υ1 διαλύουμε διαλύουμε 2,24L αερίου HBr (σε STP) οπότε 
προκύπτει διάλυμα Υ2 (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος). Να 
υπολογίσετε τον βαθμό ιοντισμού, α2, του CH3COOH στο Υ2 καθώς και το pH του 
διαλύματος Υ2. 

(6 μονάδες) 
 
Δ3 Στο διάλυμα Υ1 διαλύουμε 0,1 mol στερεού ΚΟΗ οπότε προκύπτει διάλυμα Υ3 
όγκου 1 L. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ3. 

(6 μονάδες) 
 

Δ4 Στο διάλυμα Υ1 προσθέτουμε 0,09 mol HCOOH χωρίς μεταβολή του όγκου του 
διαλύματος οπότε προκύπτει τελικό διάλυμα Υ4. Να υπολογίσετε το pH του 
διαλύματος Υ4. 

(7 μονάδες) 
 

 
Δίνονται: 

• Κa(HCOOH) = 10-4. 

• 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! 
 

 


