
 

 

 
 

12 – 03 - 2022 

 

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. Στο εσωτερικό του κυλινδρικού δοχείου του σχήματος που κλείνεται με ευκίνητο έμβολο 

πραγματοποιείται η αντίδραση,  

C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g), υπό σταθερή θερμοκρασία. 

 

Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης το έμβολο:  

α) κινείται προς τα πάνω  

β) κινείται προς τα κάτω  

γ) παραμένει αμετακίνητο  

δ) κινείται προς τα πάνω, μόνο αν η αντίδραση είναι εξώθερμη 

 



 

 

2. Υδατικό διάλυμα CH3COONa 10-3 M θερμοκρασίας 25 0C μπορεί να έχει pH ίσο με: 

α) 12 

β) 11 

γ) 10 

δ) 5 

 

3. Σε μία αντίδραση προσδιορίστηκε η σταθερά ταχύτητάς της ίση με k=10-3 mol-3 L3 s-1. H 

τάξη της αντίδρασης αυτής είναι: 

  α) 1ης  

  β) 2ης  

  γ) 3ης  

  δ) 4ης  

 

4. Σε δοχείο βρίσκονται σε ισορροπία 4 mol A µε ποσότητες από τα Β, Γ και ∆ σύμφωνα µε 

την εξίσωση: 2Α(g) + Β(g) ⇌ Γ(g) + 3∆(g), ∆Η < 0. Ποια από τις παρακάτω μεταβολές 

έχει πραγματοποιηθεί ώστε στην νέα ισορροπία στο δοχείο να υπάρχουν 7 mol A;  

α) Αύξηση του όγκου του δοχείου µε σταθερή θερμοκρασία.  

β) Αφαίρεση ποσότητας Α µε ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας.  

γ) Προσθήκη 3 mol ∆ µε σταθερό όγκο και θερμοκρασία.  

δ) Προσθήκη 2 mol Γ με σταθερό όγκο και θερμοκρασία. 

 

  



 

 

5. H αντίδραση της εστεροποίησης, είναι μια αμφίδρομη αντίδραση η οποία 

θεωρείται θερμοουδέτερη. Αυτό σημαίνει ότι: 

α) Ευνοείται με αύξηση της θερμοκρασίας. 

δ) Ευνοείται με μείωση της θερμοκρασίας. 

γ) Δεν μετατοπίζει καθόλου την θέση της Ισορροπίας η μεταβολή της 

θερμοκρασίας. 

δ) Δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η θέση της Ισορροπίας 

 

(20 Μονάδες) 

 

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

 

α. Το στοιχείο του κοβαλτίου (27Cο) ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων 

μετάπτωσης και στην 9η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 

β. Για Μ κάποιο μέταλλο και Α αμέταλλο τότε πάντα το Σ.Β. του οξειδίου του Μ θα είναι 

μεγαλύτερο από του οξειδίου του Α. 

γ. Τα ιόντα 16S2- και 17Cl- δεν έχουν ίδιο μέγεθος. 

δ. Στην κατάσταση Χημικής Ισορροπίας συνυπάρχουν όλες οι ουσίες σε ίσες μεταξύ 

τους συγκεντρώσεις. 

ε. Άλας με χημικό τύπο ΜA διαλύεται σε νερό και το διάλυμα που προκύπτει έχει pH=7 

στους 25 οC. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα ιόντα Μ+ και Α-  προέρχονται από ισχυρούς 

ηλεκτρολύτες.  

 

(5 Μονάδες) 

 

  



 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Το χημικό στοιχείο Υδράργυρος είναι ένα 

μέταλλο με ατομικό αριθμό 80 και ατομικό 

βάρος 200,59. Το σύμβολό του είναι 80Hg. Έχει 

θερμοκρασία τήξης 38,87 °C και θερμοκρασία 

βρασμού 356,58 °C. Είναι ένα βαρύ μέταλλο, 

ανήκει στον τομέα d του Περιοδικού Πίνακα 

και είναι το μοναδικό μέταλλο που απαντά σε 

υγρή κατάσταση σε θερμοκρασία δωματίου 

και κανονικές συνθήκες πίεσης.  

 

Το μόνο άλλο στοιχείο που είναι υγρό σε αυτές τις συνθήκες είναι το Βρώμιο (35Br). 

Μόλις λίγο πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου μέταλλα όπως το Καίσιο (55Cs), το 

Γάλλιο (31Ga)  και το Ρουβίδιο (37Rb) τήκονται και αυτά. 

 

α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή κατανομή των στοιχείων του Βρωμίου, του Καισίου, του 

Γαλλίου και του Ρουβιδίου και να προσδιοριστεί η θέση τους στον περιοδικό πίνακα 

(περίοδος, ομάδα και τομέας). 

(6 μονάδες) 

 

β. Να κατατάξετε τα παραπάνω τέσσερα στοιχεία κατά αυξανόμενη ατομική ακτίνα 

(χωρίς αιτιολόγηση). 

(2 μονάδες) 

 

γ. Να συγκρίνεται ως προς την Ενέργεια 1ου Ιοντισμού (Εi1) τα στοιχεία Ρουβίδιο και 

Καίσιο και να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 

(2 μονάδες) 

 

δ. Να συγκρίνετε την ενέργεια του τελευταίου ηλεκτρονίου που τοποθετήσατε, στα 

στοιχεία Γάλλιο και Ρουβίδιο. 

(2 μονάδες) 



 

 

Β2. Ο Υδράργυρος, όπως αναφέρθηκε, είναι ένα βαρύ μέταλλο του d τομέα του 

Περιοδικού Πίνακα. Μέχρι το 2007 χρησιμοποιούνταν στο επιστημονικό όργανο 

«Βαρόμετρο-Hg» για τη μέτρηση της πίεσης της ατμόσφαιρας σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον, όπως αυτό της παρακάτω εικόνας. 

  

 

 

α. Το βαρόμετρο της διπλανής εικόνας είχε 

τοποθετηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας. 

Ένα Ίδιο βαρόμετρο τοποθετήθηκε σε κάποιο 

οροπέδιο. Να αναφέρετε και να αιτιολογήσετε, 

αν η στάθμη του υδραργύρου στη στήλη του 

βαρομέτρου θα σταθεροποιηθεί σε μικρότερη 

ή μεγαλύτερη απόσταση από το επίπεδο της 

επιφάνειας του οροπεδίου.  

 

(εκτός ύλης ερώτημα, μόνο για σκέψη και «έλεγχο» αντίληψης) 

  (1 μονάδα) 

 

β. Στον ίδιο τομέα του Περιοδικού Πίνακα με τον Υδράργυρο βρίσκεται ο Λευκόχρυσος 

ή αλλιώς Πλατίνα (Pt). Να αναφέρετε δύο κοινές ιδιότητες της Πλατίνας και του 

Υδραργύρου. 

(2 μονάδες) 

 

γ. Στην ίδια ομάδα με τον Υδράργυρο βρίσκεται ο Ψευδάργυρος (30Zn) και στην αμέσως 

προηγούμενη ομάδα από τον Ψευδάργυρο ο Χαλκός. Να γίνουν οι ηλεκτρονιακές 

κατανομές του Ψευδαργύρου και του Χαλκού σε υποστοιβάδες. 

(2 μονάδες) 

 

 



 

 

Β3. Σε δοχείο που περιέχει περίσσεια υδρατμών προσθέτουμε ρινίσματα σιδήρου και 

πραγματοποιείται η παρακάτω αντίδραση: 

 

3 Fe(s) + 4 H2O(g)  Fe3O4(s) + 4 H2(g), ΔΗ = –151,2 kJ/mol 

 

Σε κάθε παρακάτω μεταβολή να προσδιορίσετε (δίχως αιτιολόγηση) πως θα 

μεταβληθεί η ταχύτητα και η θέση της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης. 

α. Πρόσθεση καταλύτη στο δοχείο. 

β. Ψύξη και πρόσθεση ίδιας ποσότητας σιδήρου σε μεγαλύτερους κόκκους.  

γ. Μείωση του όγκου του δοχείου και ταυτόχρονη θέρμανση.  

 

(3 μονάδες) 

 

Β4. Διάλυμα μεθανικού οξέος (HCOOH) αραιώνεται με την προσθήκη νερού υπό σταθερή 

θερμοκρασία. Να αιτιολογήσετε (με λίγα λόγια) πως θα μεταβληθούν (αύξηση ή μείωση 

ή καμία μεταβολή) τα παρακάτω μεγέθη: 

 α. Η συγκέντρωση C του διαλύματος. 

 β. Ο βαθμός ιοντισμού α του οξέος. 

 γ. Η σταθερά ιοντισμού Κα του οξέος. 

 δ. Η συγκέντρωση των οξωνίων [Η3Ο+]. 

ε. Τα mol των Η3Ο+. 

(5 μονάδες) 

 

 

  



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.   Το φωσγένιο ή χλωριούχο καρβονύλιο (COCl2) είναι μη εύφλεκτη, αλλά πολύ 

τοξική χημική ένωση, που συνήθως υπάρχει σε κατάσταση αερίου. Χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή πολυμερών, βαφών, φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών. Επειδή 

είναι ισχυρό ασφυξιογόνο, το φωσγένιο χρησιμοποιήθηκε και ως χημικό όπλο κατά 

τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Το φωσγένιο παρασκευάστηκε το 1812 από τον Άγγλο γιατρό και ερασιτέχνη 

χημικό John Davy, ο οποίος συνέθεσε την ουσία εκθέτοντας στο ηλιακό φως ένα 

μείγμα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και χλωρίου (Cl2). Ο ίδιος ονόμασε την 

ανακάλυψή του φωσγένιο από τις ελληνικές λέξεις φως και γεννώ.  

Το μόριο του φωσγενίου φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

α. Πόσους σ και πόσους π δεσμούς έχει το μόριο του φωσγενίου; 

β. Τι είδους υβριδισμό παρουσιάζει ο άνθρακας; 

γ. Να προσδιορίσετε όλες τις επικαλύψεις τροχιακών που πραγματοποιούνται στο 

μόριο του φωσγενίου αν γνωρίζετε ότι ΖCl=17 και ZO=8 

 

(3 μονάδες) 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82


 

 

Γ2. Σε βιομηχανική κλίμακα, το φωσγένιο παράγεται με την αντίδραση μονοξειδίου του 

άνθρακα με αέριο χλώριο σε κλίνη πορώδους στερεού άνθρακα, ο οποίος ενεργεί ως 

καταλύτης σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση. 

 

CO(g) + Cl2(g)  COCl2(g) 

 

α. Να προσδιορίσετε την κατάλυση της παραπάνω αντίδρασης ως ομογενή ή 

ετερογενή.  

(1 μονάδα) 

β. 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 (δίχως αιτιολόγηση) ποιοι παράγοντες της χημικής ισορροπίας μεταβλήθηκαν 

τις χρονικές στιγμές t1, t2 και t3.  

Μονάδες 3 

γ. Σε δοχείο όγκου 1L εισάγονται 0,3mol CO και 0,2mol Cl2 και σε θερμοκρασία θ oC 

πραγματοποιείται η παραπάνω αντίδραση με απόδοση α = 0,5. Να υπολογίσετε 

την Κc της χημικής ισορροπίας της παραπάνω αντίδρασης σε θ oC καθώς και τη 

σύσταση του αέριου μείγματος. 

(2 μονάδες) 



 

 

Ίση ποσότητα φωσγενίου με αυτή της παραπάνω Χημικής Ισορροπίας απομονώνεται και 

χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. 

 

 

Α μέρος 

Διοχετεύεται το αέριο COCl2(g) σε νερό, το οποίο αν και κάπως υδρόφοβο, αντιδρά με 

αυτό προς παραγωγή αέριου διοξειδίου του άνθρακα και αέριου υδροχλωρίου, 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση. 

 

COCl2(g) + H2O(l) → CO2(g) + 2HCl(g) 

 

 

Β μέρος 

Διοχετεύεται το αέριο COCl2(g) σε δοχείο με περίσσεια αέριας αμμωνίας ΝΗ3(g) προς 

παραγωγή στερεού χλωριούχου αμμωνίου και ουρίας, σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση. 

 

COCl2(g) + 4NH3(g) → CO(NH2)2(s) + 2NH4Cl(s) 

 

 

δ. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέριου μείγματος, σε STP, που θα εκλυθεί από την 

πρώτη αντίδραση του φωσγενίου με το νερό. 

(2 Μονάδες) 

 

ε. Από την δεύτερη αντίδραση με την αμμωνία, η ποσότητα του χλωριούχου 

αμμωνίου που παράγεται διαλυτοποιείται σε νερό και προκύπτει διάλυμα όγκου 

0,1L. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος και ο βαθμός ιοντισμού του 

αμμωνίου. 

Δίνεται: KbNH3=10-5 

(4 Μονάδες) 

 



 

 

Γ3. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών μετατροπών: 

 

 

Δίνονται ότι η ένωση Θ είναι αλκοόλη με Μ.Τ.: C4H10O και ότι η ένωση Β είναι αλδεΰδη.   

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α έως Μ. 

(10 Μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα Υ1 όγκου 1 L που περιέχει CH3COOH σε συγκέντρωση C1Μ. 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, τη σταθερά ιοντισμού Ka του CH3COOH καθώς 

και την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. 

(5 μονάδες) 

Δ2. Δεύτερο υδατικό διάλυμα Υ2  HCOOH συγκέντρωσης 1Μ αναμιγνύεται με μια 

ποσότητα από το Υ1.  

 

α. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει τα δύο αυτά διαλύματα να αναμιχθούν ώστε 

να προκύψει διάλυμα Υ3 με pH=2,5;  

(5 μονάδες) 



 

 

 

β. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού των δύο οξέων στο Υ3 διάλυμα. 

(4 μονάδες) 

γ. Ποιος ο μέγιστος όγκος διαλύματος Υ3 που μπορούμε να παρασκευάσουμε; 

(1 μονάδα) 

 

Δίνονται: 

• ArH=1, ArC=12, ArΟ=16,  KaHCOOH=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. 

 

Δ3. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται ισομοριακό μίγμα Η2 και Ι2 και 

αποκαθίσταται σε σταθερή θερμοκρασία Τ η ισορροπία: 

H2 (g) +I2 (g) 2HI (g) 

με απόδοση 75%. Σε ένα άλλο δοχείο εισάγεται ποσότητα ΗΙ και σε σταθερή 

θερμοκρασία Τ αποκαθίσταται η ισορροπία: 

2HI (g) H2 (g) +I2 (g) 

 

Ο βαθμός διάσπασης του ΗΙ είναι: 

α. 25%  β. 50%  γ. 75%  δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε  

 

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

(4 Μονάδες) 

 



 

 

Δ3.  Σε δοχείο σταθερού όγκου 5 L και σε σταθερή θερμοκρασία 227 οC εισάγονται 2 mol A 

και 3 mol B, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  

 

Α(g) + 2B(g) → 2Γ(g) , ΔΗ = - 40 kJ 

 

O νόμος ταχύτητας της αντίδρασης είναι υ = k[A][B], ενώ η μέγιστη (αρχική) ταχύτητα είναι  

υ = 2,4∙10-3 mol∙L-1∙s-1.  

α) Να υπολογιστούν η τιμή και οι μονάδες της σταθεράς ταχύτητας k στους 227 οC.  

β) Να γραφτεί ο πιθανός μηχανισμός της αντίδρασης. 

(6 μονάδες) 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

 


