
 

 

                       
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΘΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-03-2020 
 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ Α 

 
Α1. Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

1. Διαθέτουμε 1L υδατικού διαλύματος CH3COOH συγκέντρωσης 0,1Μ. Με ποια 
από τις παρακάτω ουσίες θα προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα αν προστεθεί 
κατάλληλη ποσότητα από αυτή; 
 

α.  ΗCOONa 
β.  HCl 
γ.  NH3 
δ. NaOH 

 

2. H πρόταση: «είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος προσδιορισμός της θέσης και της 
ορμής ενός σωματιδίου» εκφράζει: 
 

α. την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg 
β. την αρχή διατήρησης της ορμής 
γ. την αντίληψη περί του κυματοσωματιδιακού δυισμού για το 

ηλεκτρόνιο 
δ. ένα από τα συμπεράσματα της θεωρίας της σχετικότητας. 

 

3. Η σταθερά ιοντισμού Κa του ασθενούς οξέος ΗF σε αραιό υδατικό διάλυμα 
αυξάνει με: 
 

α. αύξηση της θερμοκρασίας 
β. μείωση της θερμοκρασίας 
γ. προσθήκη ΝaF 
δ. προσθήκη HCl. 

  



 

 

4. Σε ποιο από τα επόμενα μόρια υπάρχει επικάλυψη τροχιακών τύπου sp2 - p; 
 
α. CH3CH2Cl  
β. CH2=CH2 
γ. CH2=CHCl 
δ. CH3Cl 
 

5. 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 
 

6. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 
2ΝΟ(g) + Ο2(g) ↔ 2NΟ2(g), ΔΗ<0 

Ποια από τις παρακάτω μεταβολές θα προκαλέσει μείωση της ποσότητας του 
O2 και αύξηση της τιμής της σταθεράς Kc; 

 
α. προσθήκη ποσότητας ΝΟ2 (V, Τ=σταθ.) 
β. αύξηση της θερμοκρασίας (V=σταθ.) 
γ. αύξηση του όγκου του δοχείου (Τ=σταθ.) 
δ. ελάττωση της θερμοκρασίας (V=σταθ.) 
 

(18 μονάδες) 

 

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

α. Η μεθανόλη δεν μπορεί να παρασκευαστεί από την αντίδραση 
καρβονυλικής ένωσης με αντιδραστήριο Grignard και υδρόλυση του 
προϊόντος.  

β. Η επίδραση κοινού ιόντος ελαττώνει τον βαθμό ιοντισμού  
γ. Σε μία αντίδραση ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης ενός προϊόντος 

αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 
δ. Η μοναδική αλκοόλη που δεν μπορεί να αφυδατωθεί είναι η μεθανόλη 

διότι έχει μόνο έναν άνθρακα. 
ε. Όταν μία ομοιοπολική ένωση περιέχει υδρογόνο εμφανίζει δεσμό 

υδρογόνου. 
  

 (5 μονάδες) 

 

Α3. Να δοθεί ο ορισμός των οξέων κατά Bronsted - Lowry. 

 

 (2 μονάδες) 

  



 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

 
Η νικοτίνη οφείλει το όνομά της στον Γάλλο Jean Nicot, 
στον οποίο οφείλει το όνομά του και το φυτό του 
καπνού. O Nicot υπηρετούσε ως πρεσβευτής της 
Γαλλίας στη Βραζιλία και το 1560 έστειλε στη χώρα του 
φύλλα και σπόρους καπνού, συνιστώντας να 
μελετηθεί η χρήση τους ως θεραπευτικών μέσων. Το 
αλκαλοειδές απομονώθηκε μόλις το 1828 από τους 
Γερμανούς χημικούς Posselt και Reimann. 
Το μόριο της νικοτίνης αποτελείται από δύο 

ετεροκυκλικούς δακτυλίους ενωμένους με έναν δεσμό 

άνθρακα–άνθρακα 

Β1. Τι είδους υβριδισμό παρουσιάζουν οι 
άνθρακες «Α», «Β», «Γ» του μορίου της 
νικοτίνης και τι επικαλύψεις τροχιακών 
πραγματοποιούνται στους δεσμούς τους; 

(3 μονάδες) 
 

Β2. Διαλύουμε ποσότητα νικοτίνης (Μr=160) σε 1L νερό δημιουργώντας υδατικό 
διάλυμα (Υ1). Το Υ1 διάλυμα φέρεται σε επαφή μέσω ημιπερατής 
μεμβράνης με διάλυμα Υ2 όγκου 1L φρουκτόζης (Mr=180), το οποίο 
δημιουργήθηκε με διάλυση 0,9g φρουκτόζης σε νερό, σύμφωνα με το 
παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

Ποια η μάζα της νικοτίνης που θα πρέπει να προσθέσουμε ώστε να 
φτιάξουμε ένα Υ1 διάλυμα και να μην παρατηρηθεί φαινόμενο ώσμωσης 
κατά την επαφή του με το Υ2.  
Τα δύο διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. 
 

(5 μονάδες) 
 

Β3.  
α. Να προσδιορίσετε πόσοι π δεσμοί υπάρχουν στην ένωση της 

νικοτίνης. 
β. Να γράψετε τον Συντακτικό Τύπου του μικρότερου δυνατού 

υδρογονάνθρακα «Χ» με το ίδιο πλήθος π δεσμών; 



 

 

γ. Ο υδρογονάνθρακας «Χ» αντιδρά πλήρως με νερό και παράγεται η 
οργανική ένωση «Ψ». Στη συνέχεια αυτή, αντιδρά με την ένωση 
CH3MgCl και υδρολύεται δίνοντας το οργανικό προιόν «Ω». Να 
προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους «Ψ» και «Ω». 

 
(2 + 3 + 4 μονάδες) 

 
Β4. Για τα στοιχεία Α, Β, Γ γνωρίζουμε τα παρακάτω δεδομένα. 

 
Α: το πιο ηλεκτραρνητικό στοιχείο 
Β: βρίσκεται στην ίδια ομάδα με το Α και στην ίδια περίοδο με το Γ.  
Γ: είναι το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο με 4 μονήρη ηλεκτρόνια 
 

α. Να προσδιορίσετε τους ατομικούς αριθμούς των παραπάνω χημικών 
στοιχείων. 

β. Τα «Α» και «Β» ενώνονται με το υδρογόνο σχηματίζοντας τις ενώσεις 
«ΗΑ» και «ΗΒ».  

i. Ποια από τις δύο ενώσεις πιστεύετε παρουσιάζει μεγαλύτερο 
σημείο βρασμού;  

ii. Ίσα mol των ουσιών ΗΑ και ΗΒ διαλύονται σε νερό και 
προκύπτουν ίδιου όγκου υδατικά διαλύματα Υ1 και Υ2. Να 
συγκρίνετε την τιμή του pH των διαλυμάτων Υ1 και Υ2.  

Να αιτιολογήσετε κατάλληλα τις απαντήσεις σας. 

(3 + 3 + 2 μονάδα) 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται το παρακάτω δεντροδιάγραμμα. 

α. Να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ αν γνωρίζεται ότι η οργανική ένωση Α είναι αλκοόλη 
με Μr=60. 

(12 μονάδες) 



 

 

β. Να γράψετε την αντίδραση πολύμερισμού της ένωσης Β και να υπολογίσετε 
το πλήθος των μονομερών που πολυμερίστηκαν αν γνωρίζετε ότι το Μr του 
παραγόμενου πολυμερούς είναι ίσο με 126.000. 

Δίνονται: ArH=1, ArC=12, ArO=16 
(2+2 μονάδες) 

 

Γ2. Ποσότητα φορμαλδεΰδης (HCH=O) αντιδρά πλήρως με αντιδραστήριο Fehling 
και παράγει 28,6g καστανέρυθρου ιζήματος Cu2O. 

α. Ισοσταθμίστε την αντίδραση οξειδοαναγωγής της φορμαλδεΰδης με το 
αντιδραστήριο Fehling. 

 

HCH=0 + CuSO4 + NaOH → HCOONa + Cu2O + Na2SO4 + H2O 

β. Υπολογίστε την ποσότητα της φορμαλδεΰδης που αντέδρασε. 
γ. Να υπολογιστεί ο μέγιστος όγκος διαλύματος Κ2Cr2O7, συγκέντρωσης 0,2Μ, 

οξινισμένου με H2SO4, στο οποίο αν προσθέσουμε μια ίδια με την παραπάνω 
ποσότητα φορμαλδεΰδης θα μεταβληθεί το χρώμα του από πορτοκαλί σε 
πράσινο. 

Δίνονται: ArCu=63,5 , ArO=16 
(3 + 2 + 4 μονάδες) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σε δοχείο όγκου 500mL εισάγεται ισομοριακή ποσότητα αερίων Α και Β έχουν 
όγκο σε S.T.P. συνθηκες ίση με 89,6L και αντιδρούν σύμφωνα με την 
αντίδραση: 

Α(g) + Β(g) ↔ 2Γ(g) 
 

α. Αν σε σταθερές συνθήκες η απόδοση της αντίδρασης είναι ίση με 0,5 
να υπολογιστεί η σταθερά Kc της χημικής ισορροπίας. 

β. Σε δοχείο ίδιου όγκου και ίδιων συνθηκών εισάγονται 2mol A, 4mol B 
και 4mol Γ. Να διερευνήσετε αν το σύστημα βρίσκεται σε χημική 
ισορροπία και αν όχι προς τα που θα μετακινηθεί η αντίδραση.  

 

(2 + 3 μονάδες) 

Δ2. Πόσα g στερεού ΚΟΗ πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL υδατικού 
διαλύματος ΚCN 0,1 M, ώστε ο βαθμός ιοντισμού των ιόντων CN- στο 
διάλυμα που προκύπτει να είναι α = 10-3; 
Θεωρούμε ότι με την προσθήκη του στερεού ΚΟΗ δε μεταβάλλεται ο όγκος 
του διαλύματος. 
Δίνονται: Για το ΗCN Κa=4*10-10 και Κw=10-14. 
 

(6 μονάδες) 



 

 

 
Δ3. Ρυθμιστικό διάλυμα παρασκευάζεται με ανάμιξη 100 mL υδατικού 

διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 4 Μ με 200 mL υδατικού διαλύματος ΝaA 
1Μ. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε 40 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 
2 Μ και αραιώνουμε σε τελικό όγκο 2 L. Να υπολογιστεί το pΗ του τελικού 
διαλύματος. 
Δίνονται: Για το ΗΑ Κa = 2,5 10-6 και Kw = 10-14. 

(7 μονάδες) 

Δ4. Δίνεται υδατικό διάλυμα Δ1 ΝΗ3 0,1 Μ με pH=11 και υδατικό διάλυμα Δ2 
ΝΗ4Cl 10-3 Μ.  

α. Να υπολογιστεί το pH του Δ2. 
β. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε τα Δ1 και Δ2 για να 

προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH=9;  
Δίνεται: Κw =10-14. 

(3 + 4 μονάδες) 
 

Δίνονται: 

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. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


