
 

 

 

 
 

 

 

         

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

 

Ημερομηνία: 12-11-2022 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

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

 

1. Δίνεται ο θερμοχημικός κύκλος: 

 

 
Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει: 

 

 α. ΔΗ1 + ΔΗ2 + ΔΗ3 = 0 

β. ΔΗ1 + ΔΗ2 - ΔΗ3 = 0 

γ. ΔΗ1 - ΔΗ2 + ΔΗ3 = 0 

δ. - ΔΗ1 + ΔΗ2 + ΔΗ3 = 0 

 

2. Στη χημική αντίδραση περιγράφεται από την εξίσωση:  

5A(g) + 4B(g) → 2Γ(g) + 5Δ(g), 

ο λόγος της ταχύτητας κατανάλωσης του Β προς τη μέση ταχύτητα της 

αντίδρασης είναι: 

α. 1/4    β. 4   γ. 2   δ. 5 

 

 



 

 

 

 
 

 

3. 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 
 

4. Η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση   

2NO(g) + O2(g)  →  2NO2(g) είναιι: 

 
α. 3ης τάξης   
β. 2ης τάξης  
γ.  1ης τάξης 

δ.  δεν επαρκούν τα δεδομένα 
 

 

 ( Μονάδες 20 ) 

 

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

1. Στην αντίδραση που περιγράφεται από την εξίσωση 5Α + 2Β → 2Γ (όλα αέρια) 

ισχύει ότι ο ρυθμός κατανάλωσης του Α είναι ίσος με τη μέση ταχύτητα της 

αντίδρασης για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

2.  Οι ανόργανοι καταλύτες δεν παρουσιάζουν απόλυτη εξειδίκευση σε αντίθεση με 

τα ένζυμα. 

3. Με την μείωση της θερμοκρασίας μια εξώθερμη αντίδραση ευνοείται και 

συνεπώς πραγματοποιείται και πιο γρήγορα 

4.  Οι εξώθερμες αντιδράσεις πραγματοποιούνται πιο γρήγορα από τις ενδόθερμες 

σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 

5. Η μεθανόλη (CH3OH) έχει 4 σίγμα δεσμούς και ο άνθρακάς της παρουσιάζει sp3 

υβριδισμό. 

 

 ( Μονάδες 5 ) 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1.  Αφού συμπληρώσετε τους κατάλληλους συντελεστές στις ακόλουθες χημικές 
εξισώσεις να τις μεταφέρετε στην κόλλα σας σωστά συμπληρωμένες (αντιδρώντα - 
προϊόντα και συντελεστές): 

α.  MgS  + HNO3(αραιό)  →   S  +  ΝΟ  +  ,Mg(ΝΟ3)2  +  H2O 
β.  CO + KMnO4 + H2SO4 →  CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

 
 ( Μονάδες 4 ) 



 

 

 

 
 

 

  

 Β2. 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; 

( Μονάδες 2 ) 
 

 
β. Ποιο από τα ακόλουθα 4 διαγράμματα περιγράφει ορθότερα τις 

αντιδράσεις (1) και (2) (Μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(Μονάδες 3) ;  

 
  

( Μονάδες 1 + 3 ) 

 



 

 

 

 
 

 

 
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. 

( Μονάδες 6 ) 
 
β. Να προσδιορίσετε τη θέση των παραπάνω στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 

( Μονάδες 6 ) 
 

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 

( Μονάδες 3 ) 
 
 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Γ1.  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. 
 

( Μονάδες 5 ) 

 

 

Γ2.  (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) Η θαλιδομίδη 
παρασκευάστηκε στα εργαστήρια της φαρμακευτικής εταιρείας Chemie 
Grünenthal GmbH στην τότε Δυτική Γερμανία το 1953. Η θαλιδομίδη αποδείχθηκε 
ότι μπορούσε να δράσει ως αντιεμετικό φάρμακο για εγκύους. 'Αρχισε να 
διατίθεται στο εμπόριο από το 1957 σε περίπου 50 χώρες μέχρι το 1961. 

Εκείνη την εποχή η νομοθεσία για τα φάρμακα ήταν κατά πολύ πιο "χαλαρή" από τη 
σημερινή και οι τοξικολογικές και κλινικές δοκιμασίες των φαρμάκων ήταν 



 

 

 

 
 

 

περιορισμένες. Ιδιαίτερα περιορισμένες ήταν οι δοκιμασίες ως προς την επίδρασή 
τους σε έμβρυα κατά τους πρώτους μήνες της κύησης. 

Από το 1956 και μετά άρχισε να αυξάνει ο αριθμός γεννήσεων νεογνών με μικρά και 
μη ανεπτυγμένα άκρα, μια κατάσταση γνωστή ως phocomelia, ένα είδος 
τερατογένεσης. Σύντομα εντοπίστηκε το αίτιο, και αυτό δεν ήταν άλλο παρά η 
θαλιδομίδη, που λάμβαναν οι έγκυες γυναίκες. 

Η θαλιδομίδη βρίσκεται σε δύο ισομερείς μορφές και αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
ουσίας της οποίας τα δύο ισομερή εμφανίζουν τελείως διαφορετική 
φαρμακολογική δράση: Η μία μορφή εμφανίζει την επιθυμητή καταπραϋντική 
δράση, ενώ η άλλη μορφή ήταν υπεύθυνη για την τερατογόνο δράση της.  

 

 

ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗ 
 

 

i. Πόσους π δεσμούς έχει το μόριο της θαλιδομίδης; 

 

ii. Ποιοι από τους παραπάνω άνθρακες παρουσιάζουν sp3 υβριδισμό, ποιοι 

sp2 και ποιοι sp; 

 

iii. Να προσδιορίσετε τις επικαλύψεις που πραγματοποιούν τα τροχιακά 

των ανθράκων C1 και C5 στο μόριο της θαλιδομίδης αν γνωρίζετε ότι 

ΖN=14, ΖH=1  και ZO=8 

 

 ( Μονάδες 2 + 3 + 4 ) 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

Γ3.   α) Να κατατάξετε τα επόμενα σώματα με σειρά αυξανόμενου σημείου 

βρασμού και ερμηνεύσετε τη σειρά αυτή με βάση τις διαμοριακές δυνάμεις που 

αναπτύσσονται σε κάθε περίπτωση. 

 

 α) CO2 (Mr=44) 

 β) H2S (Mr=34) 

 γ) H2O (Mr=18) 

 δ) CuCl2 (Mr=99) 

 ε) Br2 (Mr=160) 

 

β) Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις διαλύονται ευκολότερα στον 

τετραχλωράνθρακα (CCl4); Να αιτιολογήσετε συνοπτικά την απάντησή σας. 

 

( Μονάδες 5 + 2 ) 

 
 
 
Γ4. Πόσος ο μέγιστος όγκος διαλύματος KMnO4 0,1M που μπορεί να 
αποχρωματιστεί από 200mL διαλύματος FeSO4 0,5M παρουσία H2SO4; 
 

Δίνεται: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4  
 

( Μονάδες 4 ) 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Δ1.  Σε 2 L διαλύματος γλυκόζης που έχει ωσμωτική πίεση Π1=3 atm προσθέτουμε 

4L διαλύματος ζάχαρης που έχει ωσμωτική πίεση Π2=4 atm και παίρνουμε τελικά 6L 

τελικού διαλύματος Α.  

 

α) Ποια είναι η ωσμωτική πίεση του Α;   

β) Στο τελικό διάλυμα Α που προκύπτει προσθέτουμε 4L νερό και παίρνουμε τελικό 

διάλυμα Β. Ποια είναι η ωσμωτική πίεση του Β; 

γ) Τα υδατικά διαλύματα Α και Β έρχονται σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης. 

Σε ποιο από τα δύο θα πρέπει στην επιφάνειά του να ασκηθεί κατάλληλη πίεση, 

ώστε να μην παρατηρηθεί φαινόμενο ώσμωσης; 

 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. 

 

( Μονάδες 3 + 2 + 1 ) 



 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 
( Μονάδες 4 ) 

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

της σταθεράς k της ταχύτητας. 
 

( Μονάδες 4 ) 
 
 
γ. Εξηγήστε γιατί η τάξη της παραπάνω αντίδρασης δεν μπορεί να υπολογιστεί από 

τη στοιχειομετρία της χημικής εξίσωσης. 
 

( Μονάδα 1 ) 
 
 
δ. Να υπολογίσετε την τιμή της ταχύτητας της αντίδρασης όταν [Α] = 2,0mol/L και 

[Β] = 1,5mol/L; 
 

( Μονάδα 2 ) 
 
 
ε.  Να προτείνετε έναν πιθανό μηχανισμό για την παραπάνω αντίδραση.  

 
( Μονάδες 3 ) 

 
 



 

 

 

 
 

 

Δ3. 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. 

 
( Μονάδες 2 + 3 ) 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 

 

 


