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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

 

 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου 

εκπέμπεται ακτινοβολία με μεγαλύτερη συχνότητα; 

 

α. n = 1 → n = 4  

β. n = 1 → n = 5 

γ. n = 3 → n = 1 

δ. n = 2 → n = 1 

 

2. 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 

 



 

 

 

3. Σε κλειστό δοχείο όγκου V εισάγουμε n mol COCl2(g), θερμαίνουμε στους 700 Κ οπότε το 

COCl2 διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:  

 

COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g) 

 

Η απόδοση της αντίδραση είναι α = 0,5.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στη θέση της χημικής ισορροπίας, έχουμε:  

 

α. [COCl2] = [CO] < [Cl2].   
β. [COCl2] = [CO] = [Cl2].  
γ. [COCl2] > [CO] = [Cl2].   
δ. [COCl2] = [CO] > [Cl2]. 

 

 

4. H αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση:  A(g) + B(g) → Γ(g)  

διεξάγεται σε δύο ίδια δοχεία Δ1 και Δ2 με τις ίδιες αρχικές συγκεντρώσεις των Α και Β. Το 

δοχείο Δ1 βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ1 ενώ το δοχείο Δ2 σε θερμοκρασία Τ2 (Τ2>Τ1). Ποιες 

από τις καμπύλες 1-4 αποδίδουν τη μεταβολή της συγκέντρωσης του Γ σε σχέση με το χρόνο 

στα δύο δοχεία. 

 

α. Η καμπύλη 1 για το δοχείο Δ1 και η καμπύλη 2 για το δοχείο Δ2 

β. Η καμπύλη 2 για το δοχείο Δ1 και η καμπύλη 3 για το δοχείο Δ2 

γ. Η καμπύλη 3 για το δοχείο Δ1 και η καμπύλη 4 για το δοχείο Δ2           

δ. Η καμπύλη 4 για το δοχείο Δ1  και η καμπύλη 3 για το δοχείο Δ2 

  

                                           

 



 

 

 

5. Σε δοχείο που περιέχει υδατικό διάλυμα HCℓ προστίθεται περίσσεια στερεού Fe, οπότε, 

πραγματοποιείται η αντίδραση σε θερμοκρασία θοC: 

 

Fe(s) + 2HCℓ(αq) →  FeCℓ2(αq) + Η2(g) 

 

Στο διάγραμμα αποδίδεται η μεταβολή του αριθμού mol του H2 που παράγεται σε 

συνάρτηση με τον χρόνο: 

 
Εάν η ίδια αντίδραση πραγματοποιηθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία , με όλες τις άλλες 

παραμέτρους ίδιες, η αντίστοιχη γραφική παράσταση θα είναι: 

 

 

 

(20 Μονάδες)  



 

 

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

 

α. Οι ανόργανοι καταλύτες έχουν πολύ εξειδικευμένη δράση όπως και τα ένζυμα. 

β. Η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση 2NO + O2  →  2NO2 είναι 3ης τάξης. 

γ. Η μεθανόλη (CH3OH) διαλύεται στο νερό, ενώ το μεθάνιο (CH4) δεν διαλύεται. 

δ. Το συζυγές οξύ του CH3COOH είναι το CH3COOH2
+ και η συζυγής βάση του HPO4

2- είναι το 

PO4
3-. 

ε. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα τροχιακό της υποστοιβάδας 4f είναι 2. 

 

(5 Μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Σε δοχείο όγκου 1 L έχει αποκατασταθεί  η ισορροπία: 

  

N2O4(g)  2 NO2(g)  ΔΗ > 0 

Τη στιγμή t1: 

 

α. αυξήθηκε η θερμοκρασία ( V = σταθ ) 

β. μειώθηκε η θερμοκρασία ( V = σταθ ) 

γ. προστέθηκαν 0,1 mol Ν2Ο4 ( V, T = σταθ )  

δ. υποδιπλασιάστηκε ο όγκος του δοχείου ( Τ = σταθ ) 

Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. 

(1 + 2 Μονάδες) 



 

 

Β2. Αφού συμπληρώσετε τους κατάλληλους συντελεστές στις ακόλουθες χημικές εξισώσεις 
να τις μεταφέρετε στην κόλλα σας σωστά συμπληρωμένες (αντιδρώντα - προϊόντα και 
συντελεστές): 

 

 

α.  CuS  + HNO3(αραιό)  →   S  +  ΝΟ  +  Cu(ΝΟ3)2  +  H2O 

 

β.  CO + KMnO4 + H2SO4 →  CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

 

(2 Μονάδες) 

 

Β3. Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των παρακάτω στοιχείων. 

- Ν Z = 7 

- Rb Z = 37 

- Na Z = 11 

- Ζn  Z = 30 

- Ca Z = 20 

- P Z = 15 

 

α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δόμηση των παραπάνω στοιχείων σε υποστοιβάδες στη 

θεμελιώδη κατάσταση. 

(6 Μονάδες) 

 

β. Να προσδιορίσετε τη θέση των παραπάνω στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 

(6 Μονάδες) 

γ. Να αναφέρετε δίχως αιτιολόγηση ποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι: 

 i. το πιο ηλεκτραρνητικό 

 ii. αυτό με τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα 

 iii. αυτό με τη μεγαλύτερη Ενέργεια 1ου Ιοντισμού 

(3 Μονάδες) 

 

 



 

 

Β4. Για την απολύμανση των πληγών χρησιμοποιείται υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 

υδρογόνου 2 2(aq)H O  το οποίο διασπάται σύμφωνα με την αντίδραση: 

 αντίδραση (1) 

Η ίδια αντίδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί καταλυτικά με την προσθήκη σταγόνων 

υδατικού διαλύματος KI(aq) σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

 αντίδραση (2) 

α. Να εξηγήσετε αν η κατάλυση είναι ομογενής ή ετερογενής; 

(1 Μονάδα) 

 

β. Ποιο από τα ακόλουθα 4 διαγράμματα περιγράφει ορθότερα τις αντιδράσεις (1) και 

(2);  

 

  

(1 Μονάδα) 

γ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα (β).  

(3 Μονάδες) 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Γ1.  Το πιο δηλητηριώδες από όλα τα μέταλλα είναι το αρσενικό. Πριν από πολλά χρόνια το 

χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν μυγοπαγίδες. Οι μύγες κολλούσαν πάνω στο χαρτί το 

οποίο ήταν ποτισμένο με αρσενικό και έμεναν εκεί, ενώ το μέταλλο άρχιζε να ενεργεί! 

Δυστυχώς όμως, μαζί με τις μύγες πέθαιναν και… μερικοί άνθρωποι… και έτσι καταργήθηκε 

η χρήση του. 

α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του αρσενικού (33As) σε στοιβάδες και σε 

υποστοιβάδες στη θεμελιώδη κατάσταση. 

β. Πόσα ηλεκτρόνια σε ένα άτομο αρσενικού, στη θεμελιώδη του κατάσταση, έχουν 

αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό ℓ = 0; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

γ. Να προσδιορίσετε τον αριθμό των συμπληρωμένων και ημισυμπληρωμένων 

ατομικών τροχιακών που περιέχονται στο άτομο του αρσενικού. 

(2 + 2 + 2 Μονάδες) 

 

Γ2. Ένα οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 50 cm και χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, μέσω 

μιας κινητής ημιπερατής μεμβράνης (χωρίς τριβές). Το πρώτο μέρος (αριστερά) γεμίζεται με 

υδατικό διάλυμα (Y1) που περιέχει 0,4 mol μοριακής ουσίας Χ ενώ το δεύτερο μέρος (δεξιά) 

γεμίζεται με υδατικό διάλυμα (Y2) που περιέχει 0,6 mol της ίδιας μοριακής ουσίας Χ. Αν τα 

δύο διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία, να υπολογίσετε πόσα cm θα μετακινηθεί 

η μεμβράνη και να προσδιορίσετε προς ποια κατεύθυνση. 

(6 Μονάδες) 

 

 

Γ3. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου και σε ορισμένη θερμοκρασία έχει αποκατασταθεί η 

ισορροπία της αμφίδρομης αντίδρασης: 

C(s) + CO2(g) ⇄  2CO(g) 

     Η ποσότητα του CO2(g) στο δοχείο είναι ίση με 1mol. Με σταθερή τη θερμοκρασία 

εισάγουμε στο δοχείο επιπλέον 1mol CO(g). Όταν αποκατασταθεί και πάλι η ισορροπία της 

αντίδρασης η ποσότητα του CO2(g) στο δοχείο μπορεί να είναι ίση με: 

α. 1,4 mol       β. 1,5 mol   γ. 2 mol 

 

Να αιτιολογήσετε συνοπτικά την επιλογή σας. 

(1 + 3 Μονάδες) 



 

 

Γ4. Σε ορισμένη θερμοκρασία θ οC για την αντίδραση: 

 

PbCO3(s) ⇄ PbO(s) + CO2(g) 

δίνεται Kc = 0,04. 

 

Σε δύο δοχεία Α και Β όγκου 10 L το καθένα στους θoC εισάγονται: 

Δοχείο Α: 10 g PbCO3 (s), 10 g PbO (s) και 0,5 mol CO2 (g). 

Δοχείο B: 10 g PbCO3 (s), 20 g PbO (s) και 0,4 mol CO2 (g). 

 

Σε ποιο δοχείο στη Χ.Ι. θα υπάρχει περισσότερη μάζα PbCO3(s);  

Να αιτιολογήσετε συνοπτικά την απάντησή σας. 

(1 + 3 Μονάδες) 

 

Γ5. Θερμίτης λέγεται το μίγμα Al και Fe2O3 που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των 

σιδηροτροχιών, καθώς η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: 

 

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (Ι) 

Η παραπάνω αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη.  

 

α. Να υπολογίσετε την τιμή της ΔH της αντίδρασης (Ι) στη θερμοκρασία θ  οC. 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις (σε θερμοκρασία θ οC): 

 

2 Al(s)  +  3/2 O2(g)  →  Al2O3(s)  ΔΗ1 = -1680 kJ 

2 Fe(s)  +  3/2 O2(g)  →  Fe2O3(s) ΔΗ2 = -830 kJ 

 

β. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση μιας 

ποσότητας θερμίτη που περιέχει: 640g Fe2O3 και 135g Al. 

Δίνονται επίσης οι σχετικές ατομικές μάζες: Fe = 56, O = 16 και Al = 27. 

 

(2 + 3 Μονάδες) 



 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Δ1. Σε δοχείο σταθερού όγκου 1 L αναμιγνύονται 5mol ουσίας Α και 8mol ουσίας Β, οπότε 

αποκαθίσταται η ισορροπία: 

 

Α (g) + 3Β (g) ⇄ 2Γ (g) 

 

Η απόδοση της αντίδρασης είναι 75%. 

 

α. Να βρεθεί η ποσότητα (σε mol) της ουσίας Γ που παράγεται μέχρι τη χημική ισορροπία. 

(2 Μονάδες) 

 

β. Να υπολογιστεί το ποσοστό μετατροπής του Α σε Γ. 

(2 Μονάδες) 

 

γ. Η αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας πραγματοποιείται στα 100s. Να υπολογιστεί η 

μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα 100 πρώτα δευτερόλεπτα. 

(2 Μονάδες) 

 

 

Δ2. Για την αντίδραση  2A + 2B → Γ + 2Δ (όλα αέρια), προέκυψαν τα παρακάτω 

πειραματικά δεδομένα, σε σταθερή θερμοκρασία: 

 

 

[Α]  (mol/L) [Β] (mol/L) u (molL-1s-1) 

0,5 0,4 210-2 

1,0 0,4 810-2 

1,0 0,8 1610-2 

 

 



 

 

α. Να βρείτε το νόμο της ταχύτητας για την παραπάνω αντίδραση. 

(3 Μονάδες) 

 

β. Να βρείτε την τάξη της αντίδρασης καθώς και την τιμή και τη μονάδα μέτρησης της 

σταθεράς k της ταχύτητας. 

(3 Μονάδες) 

 

γ. Εξηγήστε γιατί η τάξη της παραπάνω αντίδρασης δεν μπορεί να υπολογιστεί από τη 

στοιχειομετρία της χημικής εξίσωσης. 

(1 Μονάδα) 

 

δ. Να υπολογίσετε την τιμή της ταχύτητας της αντίδρασης όταν [Α] = 2,0mol/L και [Β] = 

1,5mol/L; 

(1 Μονάδα) 

 

ε.  Να προτείνετε έναν πιθανό μηχανισμό για την παραπάνω αντίδραση.  

(2 Μονάδες) 

 

 

 

Δ3.  Ποσότητες 0,5mol υδρογόνου (Η2) και 0,5mol χλωρίου (Cl2) διοχετεύονται σε δοχείο. Το 

μείγμα Η2 και Cl2 θερμαίνεται, οπότε αποκαθίσταται η παρακάτω ισορροπία:  

 

H2(g) + Cl2(g) ⇄ 2HCl(g)   (1) 

 

Η ποσότητα του HCl της χημικής ισορροπίας παραλαμβάνεται δίχως απώλειες, διαλύεται 

όλη σε νερό και προκύπτει υδατικό διάλυμα Υ1 όγκου V1=1L. 

 

Στη συνέχεια μετράμε το pH στο διάλυμα Υ1 και η τιμή του υπολογίζεσαι ίση με 1. 

 

 



 

 

α. Ποια η συγκέντρωση του HCl στο διάλυμα Υ1; 

(3 Μονάδες) 
 

β. Να υπολογιστή η απόδοση της αντίδρασης (1). 

(2 Μονάδες) 
 

γ. Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε στο Υ1 διάλυμα ώστε να προκύψει νέο 

υδατικό διάλυμα Υ2 με pH=3; 

(4 Μονάδες) 
 

Όλα τα παραπάνω υδατικά διαλύματα βρίσκονται στους 25ο C, όπου Κw=10-14. 

 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 
 


