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Θέμα Α 
 

Για της ερωτήσεις Α.1. - Α.6. να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α.1.  Σε ποιο από τα ακόλουθα διαλύματα το CH3COOH έχει μεγαλύτερο βαθμό 

ιοντισμού; Η θερμοκρασία είναι σταθερή στους 25oC. 

α. CH3COOH 0,1M 

β. CH3COOH 0,2M 

γ. CH3COOH 0,2M και CH3COONa 0,2M 

δ. CH3COOH 0,2M και CH3COONa 0,4M 

 

Α.2.  Η ηλεκτρονιακή δομή του κατιόντος 26Fe3+ (στη θεμελιώδη κατάσταση) είναι: 

α. 1s2 2s2
 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3   β. [Αr] 3d4 4s1 

γ. [Αr] 3d5      δ. 1s2 2s2
 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 

 

Α.3.  Από τις παρακάτω επιλογές, αυτή στην οποία δηλώνονται μόνο μη πολικά 

μόρια που διαθέτουν πολωμλενους ομοιοπολικούς δεσμούς είναι η:  

α. H2 , Br2 , CO2 , CH4  β. CCl4 , CH4 , C4H10 

γ. CF4 , NH3 , CO , H2O  δ. CH3CH3 , CH3NH2 , CH3COOH 

 

Α.4. Σε τρία δοχεία πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις: 

C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)     ΔΗ = 394KJ (Ι) 

2HgO(s)  →  2Hg(l)  +  O2(g)     ΔΗ = - 526KJ (ΙΙ) 

CH3OH(l)  +  CH3COOH(l)  →  CH3COOCH3(l)  +  H2O(l)       ΔΗ = 0  (ΙΙΙ) 

Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία στα τρία δοχεία, τότε οι ταχύτητες u1, u2 και 

u3 των αντιδράσεων (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) αντίστοιχα μεταβάλλονται ως εξής: 

α. η u1 αυξάνεται, η u2 ελαττώνεται και η u3 δεν μεταβάλλεται 

β. αυξάνονται και οι τρεις 

γ. η u2 αυξάνεται, η u1 ελαττώνεται και η u3 δεν μεταβάλλεται 

δ. δε μεταβάλλεται καμία
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Α.5.  Ένα κλειστό δοχείο με έμβολο περιέχει ατμούς ενός πτητικού υγρού. Αν με 

σταθερή θερμοκρασία αρχίσουμε να κινούμε αργά το έμβολο ελλατώνοντας τον όγκο 

του δοχείου, τότε η πίεση των ατμών του υγρού θα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με 

τον όγκο τους σύμφωνα με το διάγραμμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.6.  Το παρακάτω ενεργειακό διάγραμμα αναφέρεται στην αντίδραση που 

περιγράφεται από τη χημική εξίσωσης: A(g) → Β(g). Η ενέργεια ενεργοποίησης 

της αντίστροφης αντίδρασης (Β(g) → Α(g)) όταν αυτή πραγματοποιείται στις 

ίδιες συνθήκες ισούται με: 

α.   60 kJ/mol    

β.  30 kJ/mol 

γ.  -30 kJ/mol    

δ.  -60 kJ/mol 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 18 

 

Α.7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

1. Το στοιχείο σκάνδιο (21Sc) ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης 

και στην ομάδα ΙΒ (11η) του περιοδικού πίνακα. 

2. Το pH στο ισοδύναμο σημείο, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο 

διάλυμα HCl, είναι μικρότερο του 7. 

3. Σε μία ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με πρότυπο διάλυμα ισχυρής βάσης, μπορεί 

να έχουμε δημιουργία ρυθμιστικού διαλύματος τόσο πριν όσο και μετά το Ι.Σ. 

4. Όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα ισχυρού οξέος ο βαθμός ιοντισμού του 

παραμένει σταθερός ενώ τα mol των ιόντων Η3Ο
+ μειώνονται. 

5. Το καθαρό Η2Ο στους 80ºC είναι όξινο, διότι έχει pH = 6,5. 

6. Αν η ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του δοχείου και η ελάττωση της θερμοκρασίας 

δε μετατοπίζει την ισορροπία: C(s) + CO2(g) 2CO(g) τότε η αντίδραση σύνθεσης 

του CO είναι ενδόθερμη. 

Μονάδες 6 

 

Α.8.   Να δώσετε τον ορισμό της αρχής και του νόμου των Lavoisier - Laplace 

Μονάδα 1 
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Θέμα Β 

 

B.1.  Να κατατάξετε τα ακόλουθα διαλύματα σε σειρά αυξανόμενης ωσμωτικής 

πίεσης. 

Δ1: μοριακό διάλυμα ουρίας C1 = 0,2 M 

Δ2: μοριακό διάλυμα γλυκόζης C2 = 0,1 M 

Δ3: ιοντικό διάλυμα ΚΙ C3= 0,1 M 

Δ4: ιοντικό διάλυμα Κ2SO3 C4 = 0,2 M 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία Τ1 και η παγκόσμια σταθερά 

των αερίων είναι R = 0,082 atm*L / mol*K 

Μονάδες 4 

 

Β.2. Για το χημικό στοιχείο Ψ έχουμε τα παρακάτω δεδομένα: 

- έχει παρόμοιες ιδιότητες με το κάλιο (Ζ=19) 

- τα ηλεκτρόνια του ατόμου του, όταν αναφερόμαστε στη θεμελιώδη κατάσταση, 

κατανέμονται σε πέντε στιβάδες 

α. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ψ. 

β. Να βρείτε τον τομέα, την περίοδο και την ομάδα που ανήκει το στοιχείο Ψ στον 

περιοδικό πίνακα. 

γ. Να συγκρίνετε την Εi1 του καλίου με την Εi1 του βρωμίου (Ζ=35) αιτιολογώντας 

κατάλληλα την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 

 

Β.3. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή 

Λανθασμένη (Λ), αιτιολογώντας κατάληλλα την κάθε απάντησή σας. 

1. Αν η αντίδραση με χημική εξίσωση: 

2Α(g) + B(s) → Γ(g) 

έχει ΔΗ = - 30 kJ / mol και Ea = 45 kJ / mol τότε η αντίδραση με χημική 

εξίσωση: 

Γ(g) → 2Α(g) + B(s) 

έχει Ea = 15 kJ / mol. 

2. H δράση των ενζύμων είναι αποτελεσματικότερη σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 50 oC. 

Μονάδες 4 

 

Β.4. 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. 

Μονάδες 6 

 

Β.5. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από την 

εξίσωση: 

CO(g) + Cl2(g) COCl2(g) , ΔΗ = −110 kJ 
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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 ποιοι παράγοντες της χημικής ισορροπίας μεταβλήθηκαν τις χρονικές 

στιγμές t1, t2 και t3. Να διατυπώσετε τη γενική αρχή στην οποία βασίστηκαν οι 

προβλέψεις σας. 

Μονάδες 4 

 

 

Θέμα Γ 
 

Γ.1.  Σε δοχείο με έμβολο αρχικού όγκου 20 L και σε θερμοκρασία θ οC περιέχονται 

τα αέρια : 1 mol Α, 2 mol B, 3 mol Γ. Το αέριο μείγμα βρίσκεται σε κατάσταση 

χημικής ισορροπίας η οποία περιγράφεται με την εξίσωση: 

A(g) ↔ B(g) + Γ(g)  

Στο δοχείο προστίθενται 3 mol A, 2 mol B και 1 mol Γ, ενώ ταυτόχρονα 

διαπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου, διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή. 

α. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των αερίων μετα την αποκατάσταση της νέας 

ισορροπίας. 

(μοναδες 8) 

β. Αν το αρχικό μείγμα των αερίων στο δοχείο των 20 L ασκούσε πίεση 0,9 atm, να 

υπολογίσετε την πίεση που θα ασκεί το αέριο μείγμα στην τελική θέση ισορροπίας. 

(μοναδες 4) 

Μονάδες 12 

 

Γ.2. Η έκφραση του νόμου ταχύτητας για την αντίδραση: 2 N2O5(g) → 4 NO2(g) + O2(g) 

βρέθηκε περιαματικά ότι έχει τη μορφή u = k [ N2O5 ] . Σε δοχείο σταθερού όγκου 

V = 5 L εισάγονται 2 mol Ν2Ο5, οπότε σε κατάλληλες συνθήκες διασπώνται σύμφωνα 

με την παραπάνω αντίδραση και με αρχική ταχύτητα u = 12 * 10-4 mol / L*s 

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ταχύτητας k της αντίδρασης και την ταχύτητα της 

αντίδρασης τη χρονική στιγμή t1 όπου έχουν σχηματιστεί 108 g προϊόντων. 

(μοναδες 6) 

β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας  της αντίδρασης σε 

συνάρτηση με τη [ Ν2Ο5 ]. 

Δίνονται : Ar N = 14 , Ar O = 16 

(μοναδες 3) 

Μονάδες 9 

 



 

 

5  

Γ.3.  Να υπολογίσετε τη ΔΗ  της αντίδρασης: 

CH4(g) +  NH3(g) → HCN(g) + 3H2(g) 

 

Αξιοποιώντας τις επόμενες θερμοχημικές αντιδράσεις: 

(Ι) N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)   ΔΗ = -91,8 kJ  

(II) C(s) + 2 H2(g) → CH4(g)   ΔΗ = -74,9 kJ  

(III) H2(g) + 2 C(s) + N2(g) → 2 HCN(g)  ΔΗ = +270,3 kJ  

   Μονάδες 4 

 

Θέμα Δ 
 

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: 

• Διάλυμα Υ1: ΝΗ3 1 Μ 

• Διάλυμα Υ2: CH3ΝΗ2 0,1 Μ 

• Διάλυμα Υ3: CH3ΝΗ2 c3 Μ 

Στα διαλύματα Υ1 και Υ2 ισχύει: [ΟΗ-] = 109 [Η3Ο
+] 

 

Δ1. Να υπολογίσετε τις σταθερές ιοντισμού, Κb, της ΝΗ3  και της CH3ΝΗ2.  

Μονάδες 3 

 

Δ2. Να υπολογίσετε πόσα mol HCl πρέπει να προστεθούν σε 2 L του διαλύματος Υ1, 

ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 9. Η προσθήκη του HCl δε 

μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος. 

Μονάδες 4 

 

Δ3. Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που πρέπει να προστεθεί σε 200 mL 

διαλύματος Υ2 για να μεταβληθεί το pH κατά μισή μονάδα. 

Μονάδες 5 

 

Δ4. ψ L του διαλύματος Υ1 αναμιγνύονται με 4ψ L διαλύματος Υ2. Να υπολογίσετε 

το pH του διαλύματος που προκύπτει. 

Μονάδες 6 

 

Δ5. ω L του διαλύματος Υ1 αναμιγνύονται με ω L διαλύματος Υ3. Στο διάλυμα που 

προκύπτει ισχύει: [ΟΗ-] = 5∙10-3 Μ. Να υπολογίσετε την τιμή του ω. 

Μονάδες 7 

 

Δίνονται ότι: 

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25°C. 

• Για το Η2Ο: Κw = 10-14. 

• Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
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09 – 05 - 2020 

 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο  

(Παλαιό Σύστημα) 
 

Καθηγητές: Γιάννης Μουτσάκης - Ράνια Στροβολίδου 
 

 

 

Θέμα Α 
 

Για της ερωτήσεις Α.1. - Α.6. να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α.1.  Σε ποιο από τα ακόλουθα διαλύματα το CH3COOH έχει μεγαλύτερο βαθμό 

ιοντισμού; Η θερμοκρασία είναι σταθερή στους 25oC. 

α. CH3COOH 0,1M 

β. CH3COOH 0,2M 

γ. CH3COOH 0,2M και CH3COONa 0,2M 

δ. CH3COOH 0,2M και CH3COONa 0,4M 

 

Α.2.  Η ηλεκτρονιακή δομή του κατιόντος 26Fe3+ (στη θεμελιώδη κατάσταση) είναι: 

α. 1s2 2s2
 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 

β. [Αr] 3d4 4s1 

γ. [Αr] 3d5  

δ. 1s2 2s2
 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 

 

Α.3.  Στο προπένιο (CH3 – CH = CH2), οι σίγμα (σ) δεσμοί μεταξύ των ατόμων του 

άνθρακα είναι: 

α. σ (sp3 – sp2) και σ (sp2 – sp2) 

β. σ (sp3 – sp3) και σ (sp2 – sp2) 

γ. σ (sp3 – sp3) και σ (sp3 – sp2) 

δ. σ (sp3 – sp2) και σ (sp2 – sp3) 

 

Α.4.  Ποια απο τις επόμενες ενώσεις αντιδρά τόσο με το Na όσο και με όξινο 

διάλυμα KMnO4; 

α. CH3CH2OH     γ. CH3CH=O 

β. CH3COOH     δ. C6H5OH 
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Α.5.  Σε τρία δοχεία πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις: 

C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)  ΔΗ = 394KJ (Ι) 

2HgO(s)  →  2Hg(l)  +  O2(g)  ΔΗ = - 526KJ (ΙΙ) 

Α  +  Β  →  Γ  +  Δ         ΔΗ = 0           (ΙΙΙ) 

Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία στα τρία δοχεία, τότε οι ταχύτητες u1, u2 και 

u3 των αντιδράσεων (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) αντίστοιχα μεταβάλλονται ως εξής: 

α. η u1 αυξάνεται, η u2 ελαττώνεται και η u3 δεν μεταβάλλεται 

β. αυξάνονται και οι τρεις 

γ. η u2 αυξάνεται, η u1 ελαττώνεται και η u3 δεν μεταβάλλεται 

δ. δε μεταβάλλεται καμία 

 

Α.6.  Το παρακάτω ενεργειακό διάγραμμα αναφέρεται στην αντίδραση που 

περιγράφεται από τη χημική εξίσωσης: A(g) → Β(g). Η ενέργεια ενεργοποίησης 

της αντίστροφης αντίδρασης (Β(g) → Α(g)) όταν αυτή πραγματοποιείται στις 

ίδιες συνθήκες ισούται με: 

α.   60 kJ/mol    

β.  30 kJ/mol 

γ.  -30 kJ/mol    

δ.  -60 kJ/mol 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 18 

 

Α.7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

1. Το στοιχείο σκάνδιο (21Sc) ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης 

και στην ομάδα ΙΒ (11η) του περιοδικού πίνακα. 

2. Το pH στο ισοδύναμο σημείο, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο 

διάλυμα HCl, είναι μικρότερο του 7. 

3. Σε μία ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με πρότυπο διάλυμα ισχυρής βάσης, μπορεί 

να έχουμε δημιουργία ρυθμιστικού διαλύματος τόσο πριν όσο και μετά το Ι.Σ. 

4. Όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα ισχυρού οξέος ο βαθμός ιοντισμού του 

παραμένει σταθερός ενώ τα mol των ιόντων Η3Ο
+ μειώνονται. 

5. Το καθαρό Η2Ο στους 80ºC είναι όξινο, διότι έχει pH = 6,5. 

6. Αν η ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του δοχείου και η ελάττωση της θερμοκρασίας 

δε μετατοπίζει την ισορροπία: C(s) + CO2(g) 2CO(g) τότε η αντίδραση σύνθεσης 

του CO είναι ενδόθερμη. 

Μονάδες 6 

 

Α.8.  Να συμπληρώσετε τη χημική εξίσωση της επόμενης αντίδρασης. 

CBr3CH=O + KOH → 

Μονάδα 1 
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Θέμα Β 
 

B.1. Δίνεται η χημική εξίσωση (χωρίς συντελεστές):  

NaBr  +  PbO2  +  H2SO4  →  Br2  +  PbSO4  +  Na2SO4  +  H2O 

α. Να καθορίσετε το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα στην παραπάνω αντίδραση.  

β. Να συμπληρώσετε τη χημική εξίσωση με τους απαραίτητους συντελεστές.  

Μονάδες 4 

 

Β.2. Για το χημικό στοιχείο Ψ έχουμε τα παρακάτω δεδομένα: 

- έχει παρόμοιες ιδιότητες με το κάλιο (Ζ=19) 

- τα ηλεκτρόνια του ατόμου του, όταν αναφερόμαστε στη θεμελιώδη κατάσταση, 

κατανέμονται σε πέντε στιβάδες 

α. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ψ. 

β. Να βρείτε τον τομέα, την περίοδο και την ομάδα που ανήκει το στοιχείο Ψ στον 

περιοδικό πίνακα. 

γ. Να συγκρίνετε την Εi1 του καλίου με την Εi1 του βρωμίου (Ζ=35) αιτιολογώντας 

κατάλληλα την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 

 

Β.3. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή 

Λανθασμένη (Λ), αιτιολογώντας κατάληλλα την κάθε απάντησή σας. 

1. Αν η αντίδραση με χημική εξίσωση: 

2Α(g) + B(s) → Γ(g) 

έχει ΔΗ = - 30 kJ / mol και Ea = 45 kJ / mol τότε η αντίδραση με χημική 

εξίσωση: 

Γ(g) → 2Α(g) + B(s) 

έχει Ea = 15 kJ / mol. 

2. H δράση των ενζύμων είναι αποτελεσματικότερη σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 50 oC. 

Μονάδες 4 

 

Β.4. 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. 

Μονάδες 6 

 

Β.5. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από την 

εξίσωση: 

CO(g) + Cl2(g) COCl2(g) , ΔΗ = −110 kJ 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των 

σωμάτων που μετέχουν στην ισορροπία σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 



 

 

10  

 
         t1             t2    t3 

Να αναφέρετε ποιοι παράγοντες της χημικής ισορροπίας μεταβλήθηκαν τις χρονικές 

στιγμές t1, t2 και t3. Να διατυπώσετε τη γενική αρχή στην οποία βασίστηκαν οι 

προβλέψεις σας. 

Μονάδες 4 

 

 

Θέμα Γ 
 

Γ.1. Δίνεται το παρακάτω σχήμα χημικών διεργασιών: 

 

(Α) ⎯⎯⎯ →⎯
+ ώ

(Β) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
+ όNaOH /2

(Γ) ⎯⎯ →⎯
+ 2 (Δ) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯

++ NaOHCuSO4 (Η) 

        

     + Η2Ο      + (I2 / NaΟΗ) 

 

 

(Θ)                    (E) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
++ 42722 SOHOCrK

(Z) 

 

     + SΟCl2 

 

 

(Λ) ⎯⎯→⎯
+Mg

(Μ) ⎯→⎯ + (Π) ⎯⎯ →⎯
+ 2 (Ρ) 

 

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων A, Β, Γ, Δ, Ε, Θ, Λ, 

Μ, Ρ καθώς και των ανόργανων ενώσεων Η, Ζ αν είναι γνωστά τα παρακάτω: 

• Η ένωση Η είναι ένα καστανό ίζημα. 

• Η ένωση Ζ περιέχει άνθρακα. 

• Η ένωση Π είναι ενδιάμεσο προϊόν. 

Μονάδες 12 

 

Γ.2. 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. 

Μονάδες 9 
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Γ.3. Διαθέτουμε 4 δοχεία που περιέχουν τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

ακεταλδεύδη, 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. 

   Μονάδες 4 

 

Θέμα Δ 
 

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα: 

• Διάλυμα Υ1: ΝΗ3 1 Μ 

• Διάλυμα Υ2: CH3ΝΗ2 0,1 Μ 

• Διάλυμα Υ3: CH3ΝΗ2 c3 Μ 

Στα διαλύματα Υ1 και Υ2 ισχύει: [ΟΗ-] = 109 [Η3Ο
+] 

 

Δ1. Να υπολογίσετε τις σταθερές ιοντισμού, Κb, της ΝΗ3  και της CH3ΝΗ2.  

Μονάδες 3 

 

Δ2. Να υπολογίσετε πόσα mol HCl πρέπει να προστεθούν σε 2 L του διαλύματος Υ1, 

ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 9. Η προσθήκη του HCl δε 

μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος. 

Μονάδες 4 

 

Δ3. Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που πρέπει να προστεθεί σε 200 mL 

διαλύματος Υ2 για να μεταβληθεί το pH κατά μισή μονάδα. 

Μονάδες 5 

 

Δ4. ψ L του διαλύματος Υ1 αναμιγνύονται με 4ψ L διαλύματος Υ2. Να υπολογίσετε 

το pH του διαλύματος που προκύπτει. 

Μονάδες 6 

 

Δ5. ω L του διαλύματος Υ1 αναμιγνύονται με ω L διαλύματος Υ3. Στο διάλυμα που 

προκύπτει ισχύει: [ΟΗ-] = 5∙10-3 Μ. Να υπολογίσετε την τιμή του ω. 

Μονάδες 7 

 

Δίνονται ότι: 

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25°C. 

• Για το Η2Ο: Κw = 10-14. 

• Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 


