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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 δοχείο γίνεται η αντίδραση: Α(g) + 2Β(g) → 3Γ(g). Σε κάποια χρονική στιγμή, η ταχύτητα 

σχηματισμού του Γ προσδιορίστηκε ίση με 0,024 M·s−1. Την ίδια χρονική στιγμή η 

ταχύτητα της αντίδρασης και ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης του Β είναι: 

α. 0,024 M·s−1 και τα δύο 

β. 0,008 και 0,016 M·s−1, αντίστοιχα 

γ. 0,048 και 0,024 M·s−1, αντίστοιχα 

δ. 0,024 και 0,036 M·s−1, αντίστοιχα 

 

2.  Ποιο σωματίδιο από τα παρακάτω έχει τη μεγαλύτερη επόμενη Ενέργεια Ιοντισμού; 
 

α. 13Al2+ 

β. 13Al3+ 

γ. 13Al4+  

δ. 13Al5+ 



 

 
3. Σύμφωνα με τη μοριακή δομή τους το ισχυρότερο από τα παρακάτω οξέα είναι το: 

 

α. CH3COOH 

β. CH2FCOOH 

γ. CHF2COOH 

δ. CHF2CH2COOH 

 

4. Επιλέξτε την ουσία η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο σημείο ζέσεως 

 

α. Προπανικό οξύ 

β. Μέθυλο-προπανικό οξύ 

γ. Βουτανικό οξύ 

δ. 1 – Προπανόλη 

 

5. Δίνεται η αντίδραση A + B ↔ Γ + xΔ με Kc=0,5Μ. Ο συντελεστής x της αντίδρασης είναι 
ίσος με: 

 
α. x=1 
β. x=1/2 
γ. x=2 

 δ. x=3 
 

(25 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 

 

2C2Η2 + 5O2 → 4CO2 + 2Η2Ο ΔΗ1 = -600 kcal 

C2Η4 + 3O2 → 2CO2 + 2Η2Ο ΔΗ2 = -320 kcal 

2Η2 + Ο2 → 2Η2Ο ΔΗ3 = -140 kcal  

C2Η2 + Η2 → C2Η4 , ΔΗ4 = x kcal 

 

α) Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας «x» που εκλύεται ή απορροφάται.  

β) Αν σε κενό δοχείο εισάγουμε  4,48L σε STP υδρογόνου και 3,9g αιθινίου (C2H2) να 

υπολογίσετε το ποσό ενέργειας που θα εκλυόταν ή απορροφόταν στο τέλος της 

αντίδρασης. (ArC=12, ArH=1) 

(4 + 4 μονάδες) 

 

 



 

Β2. Διαθέτουμε πρότυπα διαλύματα HCl και ΝaOH και τα ογκομετρούμενα διαλύματα  

Υ1: HCl 

Υ2: CH3NH3Cl 

Υ3: HCOONa 

Υ4: NaOH 

 

 
Να αιτιολογήσετε σε κάθε μία από τις Α,Β,Γ,Δ καμπύλες τι πρότυπο και τι ογκομετρούμενο 

διάλυμα από τα παραπάνω χρησιμοποιήσαμε. 

(8 μονάδες) 

 
 

Β3. Για τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ υπάρχουν τα εξής δεδομένα: 

I. Το στοιχείο Α ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. και το άτομο του, στη θεμελιώδη 

κατάσταση έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια. 

II. Το άτομο του στοιχείου Β, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει 7 ηλεκτρόνια σε 

τροχιακά με ℓ = 1 

III. 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 

(6 + 3 μονάδες) 

  



 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών: 

 

Να γράψετε (όχι αιτιολόγηση) τους Συντακτικούς Τύπους των παραπάνω οργανικών 

ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο. 

 

(13 μονάδες) 

 

Γ2. Διαθέτουμε μείγμα καρβονυλικής ένωσης (Χ) και κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης 

(Ψ), μάζας 16,4 g. Το μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος προσθέτουμε 

περίσσεια αντιδραστηρίου Fehling με αποτέλεσμα να σχηματίζονται 0,05 mol ιζήματος. Στο 

δεύτερο μέρος προσθέτουμε περίσσεια αλκαλικού διαλύματος ιωδίου, οπότε αντιδρούν και 

οι δύο ενώσεις και παρατηρούμε το σχηματισμό 0,15 mol κίτρινου ιζήματος. Να βρεθούν οι 

συντακτικοί τύποι των ενώσεων (Χ) και (Ψ). 

Δίνονται οι τιμές Ar των: H=1, C=12 και Ο=16. 

(8 μονάδες) 

 

Γ3. Διαθέτουμε 4 δοχεία που περιέχουν τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

Ακεταλδεύδη (αιθανάλη), αιθανικό οξύ, μυρμηκικός μεθυλεστέρας και αιθανόλη. 

Να προτείνεται ένα τρόπο διάκρισης των παραπάνω ενώσεων. 

Να γράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε καθώς και όλα τα ορατά αποτελέσματα 

που θα παρατηρήσετε. Δεν απαιτείται η αναγραφή χημικών εξισώσεων. 

(4 μονάδες) 

 



 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Σε δοχείο σταθερού όγκου V και στους θ oC εισάγονται k mol N2 και λ mol H2, με αναλογία 

mol ίση με 1:2, αντίστοιχα. Τα αέρια αντιδρούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 

αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν2(g) + 3 H2(g)  2 ΝH3(g) . 

Η παραγόμενη ποσότητα ΝΗ3 απομονώνεται κατάλληλα και διαλύεται σε νερό, στους 25 ℃, 

οπότε προκύπτει διάλυμα (Υ1) όγκου 400 mL με pH=11,5. 

 

Δ1. Αν η απόδοση της αντίδρασης είναι 50 %, να υπολογισθούν οι αρχικές τιμές mol N2 και 

Η2, στους θ oC.   

(5 μονάδες) 

 

Δ2. Από το διάλυμα Υ1 παίρνουμε 100 mL και προσθέτουμε σε αυτό 2 σταγόνες του δείκτη 

ΗΔ. Ογκομετρούμε το παραπάνω διάλυμα με πρότυπο διάλυμα HBr, συγκέντρωσης 1 Μ. Να 

βρεθεί η αναλογία των δύο συζυγών μορφών του δείκτη, 
[Δ−]

[ΗΔ]
, στο ισοδύναμο σημείο.  

(5 μονάδες) 

 

Δ3. Στο υπόλοιπο διάλυμα Υ1 προσθέτουμε ω mol στερεού Ba(OH)2, χωρίς μεταβολή όγκου, 

και το διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται σε τελικό όγκο 1 L (διάλυμα Υ2). Ο βαθμός 

ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα Υ2 βρέθηκε ίσος με 10-4. 

Να υπολογισθεί το pH του διαλύματος Υ2 και η τιμή του ω. 

(7 μονάδες) 

 

Δ4. Στο Υ2 προσθέτουμε z mol αερίου HCℓ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, και 

προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα Υ3 με pH=9. Να βρεθεί η τιμή του z. 

(8 μονάδες) 

Δίνονται:  

• Κa (ΗΔ) = 51/2 ·10-6  και Κb (NH3) = 10-5. 

• Η θερμοκρασία στα ερωτήματα Δ2, Δ3 και Δ4 παραμένει σταθερή και ίση με 25℃. 

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

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  

και  

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


