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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο  
(Νέο Σύστημα) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-04-2020 
 

 

Καθηγητές: Μάριος Τριανταφύλλου - Γιάννης Μουτσάκης - Ράνια Στροβολίδου 
 
 
 
Θέμα Α 
 
Α.1 Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να σημειώσετε τη σωστή απάντηση. 

 
1. Τελευταίο κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση ενός ατόμου, στη θεμελιώδη 
κατάσταση, θα συμπληρωθεί το τροχιακό:  

 
     α. (4,0,0)    β. (4,2,1)         

γ. (5,0,0)    δ. (4,1,-1) 
 
2. Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του ατόμου του θείου (Ζ=16) που 
αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση είναι η : 

 
 α. 1s22s22p73s13p4   β. [Ne]3s13p5       

γ. 1s22s22p63s23p6   δ. [Ne]3s23p4 
 

3. Για την αντίδραση N2O + NO → N2 + NO2  η ενέργεια του συστήματος 
αντιδρώντων και προϊόντων απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 
Αν α=209 kJ και β=348 kJ τότε η 
ενέργεια ενεργοποίησης της  

N2  + NO2  →  N2O + NO, είναι: 
 

α. 209 kJ 
β. 139 kJ 
γ. -139 kJ 
δ. 348 kJ   
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4. Σε δοχείο αντίδρασης έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία  
 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) ΔΗαντίδρασης = +158 kJ. 

 
Αν θερμάνουμε το δοχείο αντίδρασης, τότε:  
 
α. Θα αυξηθεί η συγκέντρωση του CaCO3(s) και η σταθερά χημικής 
ισορροπίας Kc.  
β. Θα μειωθεί η συγκέντρωση του CO2(g) και η σταθερά χημικής ισορροπίας 
Kc.  
γ. Θα παραμείνει αμετάβλητη η συγκέντρωση του CO2(g) και η σταθερά 
χημικής ισορροπίας Kc.  
δ. Θα αυξηθεί η συγκέντρωση του CO2(g) και η σταθερά χημικής ισορροπίας 
Kc. 

 
 
5. Σε ένα δοχείο όγκου V εισάγονται n mol αερίου Α οπότε σε θερμοκρασία 
θ1 αποκαθίσταται τη χρονική στιγμή t1 η ισορροπία: 2A(g)  B(g). Σ’ ένα 
άλλο δοχείο ίδιου όγκου V εισάγεται η ίδια ποσότητα n mol του Α και σε  

θερμοκρασία θ2 τη χρονική στιγμή t2 αποκαθίσταται η παραπάνω ισορροπία. 
Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του 
ίδιου αερίου της αντίδρασης στις δύο διαφορετικές θερμοκρασίες (η πάνω 
καμπύλη αντιστοιχεί στη θερμοκρασία θ1 και η κάτω στη θ2). Για τις 
θερμοκρασίες θ1 και θ2 καθώς και για την μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ της 
αντίδρασης σχηματισμού του Β ισχύει: 
 
 
 
 
α. θ1 > θ2 και ΔΗ < 0  
β. θ1 > θ2 και ΔΗ > 0 
γ. θ1 < θ2 και ΔΗ < 0  
δ. θ1 < θ2 και ΔΗ > 0 

 
 
 
 
 
 
 
6. Από τα επόμενα υδατικά διαλύματα, υποχρεωτικά όξινο είναι το:  
 

   α. CH3CH2ΝΗ3Br     β. ΚΝΟ3   
γ. HCOOK     δ. NaCN - ΗCN  

 
Μονάδες 18 
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Α.2 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

α. Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg βρίσκεται σε αντίφαση με το 
ατομικό πρότυπο του Bohr. 
β. Η τρίτη περίοδος του περιοδικού πίνακα δεν περιλαμβάνει χημικά 
στοιχεία του τομέα d. 
γ. Ο καταλύτης επεμβαίνει στον μηχανισμό της αντίδρασης, μειώνοντας ή 
αυξάνοντας την ενέργεια ενεργοποίησής της. 
δ. Οι ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων, εφόσον πραγματοποιούνται σε 
σταθερή θερμοκρασία και σε δοχείο σταθερού όγκου, παραμένουν 
σταθερές σε όλη τη διάρκειά τους. 
ε. Ένα διάλυμα που περιέχει Η2SO4 0,1 M και NaHSΟ4 0,1 M είναι ρυθμιστικό 
διάλυμα. 
ζ. Για να εμφανίζει ένα διατομικό μόριο διπολική ροπή πρέπει να 
αποτελείται από άτομα με διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα. 
η. Όταν μία ομοιοπολική ένωση περιέχει υδρογόνο εμφανίζει δεσμό 
υδρογόνου. 

 
Μονάδες 8 

 
 
Θέμα Β 
 
Β.1   Οι ενέργειες πρώτου ιοντισμού των στοιχείων Α, Β, Γ, Δ τα οποία έχουν 
ατομικούς αριθμούς  ν, ν + 1, ν +2 και ν + 3 αντίστοιχα φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 
 

Στοιχείο A Β Γ Δ 

Εi1(kj/mol) 941 1140 1351 403 

 
 
α. Να εξηγήσετε γιατί το στοιχείο Δ έχει σημαντικά μικρότερη ενέργεια πρώτου 
ιοντισμού από εκείνη του στοιχείου Γ. 
β. Να βρείτε σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκονται τα στοιχεία Α, Β και 
Γ. 
γ. Στο άτομο του στοιχείου Γ, στη θεμελιώδη κατάσταση, υπάρχουν 16 ηλεκτρόνια 
με τιμή μαγνητικού κβαντικού αριθμού ml = 0. Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς 
των στοιχείων Α, Β, Γ και Δ. 
δ. Να συγκρίνετε την ατομική ακτίνα των στοιχείων Α, Β και Δ και να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

 
Μονάδες 6 
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Β.2 Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 που βρίσκονται στην ίδια 
θερμοκρασία. 
- Το Δ1 περιέχει ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση C1 και βαθμό 
ιοντισμού α1. 
- Το Δ2 περιέχει ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΒ με συγκέντρωση C2 = C1/10 και βαθμό 
ιοντισμού α2 = 2∙α1.  
α. Ποιο οξύ είναι ισχυρότερο, το ΗΑ ή το ΗΒ;     
β. Ποιο από τα δύο διαλύματα έχει μικρότερη τιμή pH;   
γ. Να προβλέψετε την κατεύθυνση που είναι μετατοπισμένη η ισορροπία:   

ΗΑ + Β-  Α- + ΗΒ. 
δ. Διαθέτουμε διάλυμα NaA, συγκέντρωσης C, (διάλυμα Δ3) και διάλυμα NaB, ίδιας 
συγκέντρωσης C, (διάλυμα Δ4). Ποιο από τα παραπάνω διαλύματα έχει μεγαλύτερη 
τιμή pH στους 25 ; 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 οC και οι προσεγγίσεις επιτρέπονται. 
ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 

Μονάδες 8 
 
Β.3 Ένα οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 30 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 μοριακή ουσία Χ με 
συγκέντρωση c1, ενώ το δεύτερο μέρος (δεξιά) γεμίζεται με υδατικό διάλυμα (Y2) 
που περιέχει την ίδια μοριακή ουσίας Χ με συγκέντρωση c2. Μετά από χρόνο t, 
παρατηρούμε ότι η μεμβράνη έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά κατά ω cm από 
την αρχική της θέση και σταθεροποιείται. 
Αν τα δύο διαλύματα βρίσκονται σε κάθε περίπτωση στην ίδια θερμοκρασία, να 
χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες αιτιολογώντας 
σύντομα τις απαντήσεις σας: 
α. Η τιμή της c1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή της c2. 
β. Αν προσθέσουμε διαλυμένη ουσία Χ, χωρίς μεταβολή του όγκου, στο αρχικό 
διάλυμα Υ1, θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε το φαινόμενο της ώσμωσης. 
γ. Όταν ολοκληρωθεί το φαινόμενο της ώσμωσης περνούν περισσότερα μόρια 
νερού στη μονάδα του χρόνου με κατεύθυνση από το υποτονικό προς το 
υπερτονικό διάλυμα. 

Μονάδες 6 
 
Β.4 Το μόριο της ΝΗ3 έχει διάταξη τριγωνικής πυραμίδας.  

 
α. Να εξηγήσετε γιατί το μόριο της ΝΗ3 συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικό δίπολο. 
β. Να αιτιολογήσετε γιατί η αμμωνία έχει μεγάλη διαλυτότητα στο νερό. 
γ. Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόμενου σημείου βρασμού (σημείου ζέσης) τις 
χημικές ουσίες: 
ΝΗ3 (Mr = 17)  Ν2 (Mr = 28)   
ΝO (Mr = 30)  NH2-NH2 (Mr = 32) και  ΝH4Cl (Mr = 53,5) 

 
Μονάδες 1 + 1 + 3 
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Θέμα Γ 
 
Γ.1 Ο αιματίτης είναι ένα από τα κυριότερα ορυκτά του Fe με κύριο συστατικό το 
Fe2O3, από τον οποίο παράγεται μεταλλικός Fe. 
Να βρεθούν: 
α. Η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης: 

 

Fe2O3  +    3CO   →   2Fe   +    3CO2    (Ι) 
 
Δίνονται: 
2 Fe(s) + 3/2 O2 (g) → Fe2O3 (s), ΔΗ1 = - 837 kJ, 
C(γραφίτης) + ½ Ο2 (g) → CO (g), ΔΗ2 = - 111kJ,  
C(γραφίτης) + Ο2 (g) → CO2 (g), ΔΗ3 = - 394kJ. 
 
β. Το ποσό θερμότητας, που ανταλλάσσεται με το περιβάλλον κατά την πλήρη 
αντίδραση ενός κιλού αιματίτη, περιεκτικότητας 80% w/w σε Fe2O3, με CO 
σύμφωνα με την αντίδραση (Ι). 
Δίνονται: 
Ο αιματίτης έχει Fe2O3 και προσμίξεις. Θεωρούμε ότι οι προσμείξεις του αιματίτη δεν 
αντιδρούν. 
 
Σχετικές ατομικές μάζες: Fe=56, O=16. 

 
Μονάδες 9 

 
 
Γ.2 Από την κινητική μελέτη της αντίδρασης που περιγράφεται με τη χημική 
εξίσωση: 

 

2Λ(aq)  +  Π(aq)  →  Ρ(aq) + Μ(aq) 

 

σε ορισμένη θερμοκρασία διαπιστώσαμε ότι: 
 

➢ Αν διπλασιάσουμε τη [Λ], διατηρώντας σταθερή τη [Π], η ταχύτητα της 
αντίδρασης γίνεται 4 φορές μεγαλύτερη. 

➢ Αν υποτετραπλασιάσουμε τη [Π] τετραπλασιάσουμε τη [Λ], η ταχύτητα της 
αντίδρασης γίνεται 8 φορές μεγαλύτερη. 
 

α. Να βρείτε το νόμο της ταχύτητας καθώς και τις μονάδες της σταθεράς ταχύτητας 
k. 
β. Να προτείνετε ένα πιθανό μηχανισμό για την αντίδραση και να υποδείξετε το πιο 
αργό στάδιο, αν γνωρίζετε ότι η αντίδραση πραγματοποιείται σε δύο στάδια. 

 
Μονάδες 6 
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Γ3. Σε δοχείο εισάγονται 2 mol Η2(g) και 2 mol Ι2(g). Το μίγμα θερμαίνεται στους   θ1 
oC και αποκαθίσταται η ισορροπία: Η2(g)  +  Ι2(g)  2ΗI , ΔΗ = 51,8 kJ, για την 
οποία ισχύει: Kc = 64. 
α. Ποιες οι ποσότητες (σε mol) των τριών αερίων στην ισορροπία; 
β. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται μέχρι την 
αποκατάσταση της ισορροπίας (στους θ1 οC). 
γ. Η θερμοκρασία μειώνεται στους θ2 οC, οπότε αποκαθίσταται με την πάροδο του 
χρόνου νέα χημική ισορροπία.  
i. Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση εξελίχθηκε αντίδραση με τη μείωση της 
θερμοκρασίας. 
ii. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η ολική πίεση στο δοχείο.  
δ. Αν στη νέα θερμοκρασία η σταθερά Kc έχει τιμή ίση με 36, ποιες οι ποσότητες των 
τριών αερίων στη νέα ισορροπία; 

 
Μονάδες 10 

 
 
 
Θέμα Δ 
 
Ογκομετρούμε 200 mL διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο διάλυμα ΗΝΟ3 0,1 Μ. Για 
καταλήξουμε στο ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 0,2 L από το πρότυπο 
διάλυμα. 
 
Δ.1 Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύματος της ΝΗ3 και να χαρακτηριστεί η 
ογκομέτρηση ως αλκαλιμετρία ή οξυμετρία. 

 
Μονάδες 3 

 
 
Δ.2 Να βρεθεί το pH στο ισοδύναμο σημείο. 

 
Μονάδες 5 

 
 
Δ.3 Να εξετάσετε αν ο δείκτης ΗΔ με Ka = 10-6 είναι κατάλληλος για τη διαπίστωση 
του ισοδύναμου σημείου, αιτιολογώντας κατάλληλα την απάντησή σας. 

 
Μονάδες 2 

 
 
Δ.4 Να βρεθεί το pH του διαλύματος που προκύπτει (Υ1) όταν έχουμε προσθέσει στο 
διάλυμα της ΝΗ3 100 mL από το πρότυπο διάλυμα. 

 
Μονάδες 6 
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Δ.5 Να αναφερθούν οι ιδιότητες του Υ1. 
 

Μονάδες 2 
 
 
Δ.6 Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος που προκύπτει (Υ2) όταν έχουμε 
προσθέσει στο διάλυμα της ΝΗ3 400 mL από το πρότυπο διάλυμα. 

 
Μονάδες 7 

 
 
Δίνονται: 

➢ Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 oC (Κw = 10-14). 
➢ Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 
➢ Η σταθερά ιοντισμού για την ΝΗ3 είναι Kb = 5 10-5. 
➢ log3 = 0,47 και log5 = 0,7. 
➢ Για τον δείκτη ΗΔ το χρώμα της μιας συζυγούς μορφής επικρατεί, όταν η 

συγκέντρωσή της είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια της άλλης. 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 

(Παλαιό Σύστημα) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-04-2020 

 

 

Καθηγητές: Γιάννης Μουτσάκης - Ράνια Στροβολίδου 
 
 
 
Θέμα Α 
 
Α.1 Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να σημειώσετε τη σωστή απάντηση. 

 
1. Τελευταίο κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση ενός ατόμου, στη θεμελιώδη 

κατάσταση, θα συμπληρωθεί το τροχιακό:  
 

     Α. (4,0,0)    Β. (4,2,1)         
Γ. (5,0,0)    Δ. (4,1,-1) 
 
2. Η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του ατόμου του θείου (Ζ=16) που 

αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση είναι η : 
 

 Α. 1s22s22p73s13p4   Β. [Ne]3s13p5       
Γ. 1s22s22p63s23p6   Δ. [Ne]3s23p4 
 
3. Από τις επόμενες ενώσεις δεν μπορεί να παρασκευαστεί, ως κύριο ή 

μοναδικό προϊόν, με προσθήκη νερού σε ακόρεστο υδρογονάνθρακα η: 
 

 Α. CH3CH2ΟΗ    Β. CH3CH(ΟΗ)CH3         
Γ. CH3CH2CH=O    Δ. CH3CH=O 
 
4. Από τα επόμενα υδατικά διαλύματα, υποχρεωτικά όξινο είναι το:  

 
   A. CH3CH2ΝΗ3Br     B. ΚΝΟ3   

Γ. HCOOK     Δ. NaCN - ΗCN  
 

Μονάδες 16 
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Α.2 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
 

1. Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg βρίσκεται σε αντίφαση με το 
ατομικό πρότυπο του Bohr. 
2. Η τρίτη περίοδος του περιοδικού πίνακα δεν περιλαμβάνει χημικά 
στοιχεία του τομέα d. 
3. Όλες οι ιοντικές ενώσεις είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες, ενώ όλες οι 
ομοιοπολικές ενώσεις είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες. 
4. Όλες οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες με αφυδάτωση μπορούν να 
σχηματίσουν αλκένια. 
5. Αντίδραση πολυμερισμού 1,4 δίνουν όλα τα αλκαδιένια. 

 
Μονάδες 5 

 
Α.3 Να αναφέρετε δύο διαφορές και δύο ομοιότητες των ενώσεων αιθανόλη 

και ακεταλδεῢδη, ως προς τις χημικές τους ιδιότητες.  
Δεν απαιτείται να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις. 

 
Μονάδες 4 

 
 
Θέμα Β 
 
Β.1 Για τα στοιχεία Α, Β και Γ υπάρχουν τα εξής δεδομένα: 

• Είναι στοιχεία της 3ης περιόδου. 

• Το στοιχείο Β ανήκει στον τομέα s και έχει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στη 
θεμελιώδη κατάσταση. 

• Το στοιχείο Α ανήκει στα αλογόνα, ενώ το στοιχείο Γ βρίσκεται στον 
περιοδικό πίνακα δύο θέσεις πιο πάνω από το στοιχείο 52Τe. 

α. Σε ποια ομάδα ανήκουν τα Α, Β, Γ και ποιος είναι ο ατομικός τους 
αριθμός; 
β. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια διαθέτουν τα άτομα των στοιχείων Α και Γ στη 
θεμελιώδη κατάσταση; 
γ.  Ποιο από τα Α, Β, Γ έχει ισχυρότερο μεταλλικό χαρακτήρα; 
Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας στο ερώτημα (γ). 

 
Μονάδες 5 

 
 
Β.2 Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 που βρίσκονται στην ίδια 
θερμοκρασία. 
 
- Το Δ1 περιέχει ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση C1 και βαθμό 
ιοντισμού α1. 

- Το Δ2 περιέχει ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΒ με συγκέντρωση C2 =  και βαθμό 

ιοντισμού α2 = 2∙α1.  



 

 

11 

α. Ποιο οξύ είναι ισχυρότερο, το ΗΑ ή το ΗΒ;     
β. Ποιο από τα δύο διαλύματα έχει μικρότερη τιμή pH;   
γ. Να προβλέψετε την κατεύθυνση που είναι μετατοπισμένη η ισορροπία:  
  

ΗΑ + Β- ⎯⎯→⎯⎯  Α- + ΗΒ. 

δ. Διαθέτουμε διάλυμα NaA, συγκέντρωσης C, (διάλυμα Δ3) και διάλυμα NaB, ίδιας 
συγκέντρωσης C, (διάλυμα Δ4). Ποιο από τα παραπάνω διαλύματα έχει μεγαλύτερη 
τιμή pH στους 25 ; 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 οC και οι προσεγγίσεις επιτρέπονται. 
ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 

 
Μονάδες 8 

 
 
Β.3 x mol στερεού σιδήρου διαλύονται πλήρως σε περίσσεια αραιού υδατικού 
διαλύματος HNO3, οπότε παρατηρείται έκλυση 2,24 L αερίου σε STP. 
 
α. Να συμπληρώσετε τους κατάλληλους συντελεστές στη χημική εξίσωση: 

Fe  +  HNO3(αραιό)  →  Fe(NO3)3  +  NO(g)  +  H2O 
β. Να υπολογιστεί το x. 

 
Μονάδες 4 

 
Β.4 Σε κλειστό δοχείο όγκου V έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 
 

2A(g) + B(s)  2Γ (g) , ΔΗ < 0. 
 
Ποια επίδραση θα έχει στη θέση χημικής ισορροπίας (δεξιά, αριστερά, καμία 
μετατόπιση), ποια στα mol ισορροπίας του Γ (αύξηση, μείωση, καμία 
μεταβολή);  
Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 
 
α. Μείωση της θερμοκρασίας (V = σταθ.). 
β. Αφαίρεση ποσότητας Α (V = σταθ. και T = σταθ.). 
γ. Προσθήκη μικρής ποσότητας Β (V = σταθ. και T = σταθ.). 
δ. Εισαγωγή ευγενούς αερίου με P = σταθ. και T = σταθ. 

 
Μονάδες 2 

 
Β.5  Σε ένα δοχείο περιέχεται μία από τις παρακάτω ενώσεις: 
 

αιθανόλη, 1-προπανόλη, αιθανάλη, προπανόνη, προπανάλη. 
 
Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το 
περιεχόμενο του δοχείου χρησιμοποιώντας μέχρι τρία αντιδραστήρια.  

 
Μονάδες 6 
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Θέμα Γ 
 
Γ.1 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών: 

 

CvH2v+2O (A) (B)  (Γ)  ………..  (E)  (Z) 

         

           +KCN 

       (Θ)  (Κ) 

     + K2Cr2O7/H+   

 

  (Λ)  ………..  (M)  (N) + κίτρινο ίζημα 

 

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων του παραπάνω 
διαγράμματος, αν είναι γνωστό πως η ένωση (Α) έχει 11 δεσμούς σ.   

Μονάδες 10 
 
Γ.2 Διαθέτουμε μείγμα καρβονυλικής ένωσης (Ψ) και κορεσμένης μονοσθενούς 
αλκοόλης (Ω), 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. 
α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων (Ψ) και (Ω). 
β. (ω) g της ένωσης (Ψ) αντιδρούν πλήρως με HCN και δίνουν την οργανική ένωση 
(Υ), η οποία με επίδραση νερού ,παρουσία οξέος, δίνει οργανική ένωση (Φ). Η 
ένωση (Φ) αποχρωματίζει 80 mL διαλύματος KMnO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ, 
οξινισμένου με H2SO4. Να βρεθεί η τιμή του (ω). 
Δίνονται: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar(O)=16. 

Μονάδες 8 + 7 
 
 
Θέμα Δ 
 
Ογκομετρούμε 200 mL διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο διάλυμα ΗΝΟ3 0,1 Μ. Για 
καταλήξουμε στο ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 0,2 L από το πρότυπο 
διάλυμα. 
 
Δ.1 Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύματος της ΝΗ3 και να χαρακτηριστεί η 
ογκομέτρηση ως αλκαλιμετρία ή οξυμετρία. 

Μονάδες 3 
Δ.2 Να βρεθεί το pH στο ισοδύναμο σημείο. 

Μονάδες 5 
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Δ.3 Να εξετάσετε αν ο δείκτης ΗΔ με Ka = 10-6 είναι κατάλληλος για τη διαπίστωση 
του ισοδύναμου σημείου, αιτιολογώντας κατάλληλα την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
Δ.4 Να βρεθεί το pH του διαλύματος που προκύπτει (Υ1) όταν έχουμε προσθέσει στο 
διάλυμα της ΝΗ3 100 mL από το πρότυπο διάλυμα. 

Μονάδες 6 
Δ.5 Να αναφερθούν οι ιδιότητες του Υ1. 

Μονάδες 2 
Δ.6 Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος που προκύπτει (Υ2) όταν έχουμε 
προσθέσει στο διάλυμα της ΝΗ3 400 mL από το πρότυπο διάλυμα. 

Μονάδες 7 
 
Δίνονται: 

➢ Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 oC (Κw = 10-14). 
➢ Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 
➢ Η σταθερά ιοντισμού για την ΝΗ3 είναι Kb = 5 10-5. 
➢ log3 = 0,47 και log5 = 0,7. 
➢ Για τον δείκτη ΗΔ το χρώμα της μιας συζυγούς μορφής επικρατεί, όταν η 

συγκέντρωσή της είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια της άλλης. 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 

 


