
 

 

ΧΗΜΕΙΑ 
Διαγώνισμα Προσομοίωσης 4 

ΘΕΜΑ  Α 
 
Α1. Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
1.  Κατά την διέγερση ενός ηλεκτρονίου του ατόμου του Υδρογόνου, από την 
υποστοιβάδα 2p στην υποστοιβάδα 4d απαιτείται ενέργεια:  
α. 3/16 E1  
β. μεγαλύτερη από 3/16 Ε1  
γ. μικρότερη από 3/16 Ε1  
δ. δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα 

 
2. Να επιλέξετε ποια από τα παρακάτω διαλύματα στους 25 οC θα έχει το μικρότερο 
pH: 
α. NH3 (Kb=10-5)   
β. CH3NH2 
γ. (CH3)2NH   
δ. ΚF (για το HF, Ka=10-4) 
 
3. Στο νερό διαλύεται το:  
α. CH3CH2CH3  
β. C6H14  
γ. CO2    
δ. Na2SO4. 
  
4. Τα περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια τα διαθέτει το στοιχείου του:  
α. 29Cu   
β. 24Cr  
γ. 35Br    
δ. 36Kr 

 
5. H αντίδραση της εστεροποίησης, είναι μια αμφίδρομη αντίδραση η οποία 
θεωρείται θερμοουδέτερη. Αυτό σημαίνει ότι: 
α. Ευνοείται με αύξηση της θερμοκρασίας. 
β. Ευνοείται με μείωση της θερμοκρασίας. 
γ. Δεν μετατοπίζει καθόλου την θέση της Ισορροπίας η μεταβολή της θερμοκρασίας. 
δ. Δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η θέση της Ισορροπίας 
σε μεταβολές της θερμοκρασίας. 

 
 (20 μονάδες) 

 
Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 
 
α. Όταν σε ένα δοχείο συνυπάρχει μια ουσία σε αέρια και σε υγρή κατάσταση σε 
ισορροπία, τότε έχουμε κορεσμένους ατμούς της ουσίας αυτής. 



 

 

β. Για Μ κάποιο μέταλλο και Α αμέταλλο τότε πάντα το Σ.Β. του οξειδίου του Μ θα 
είναι μεγαλύτερο από του οξειδίου του Α. 
γ. Στην κατάσταση Χημικής Ισορροπίας συνυπάρχουν όλες οι ουσίες σε ίσες μεταξύ 
τους συγκεντρώσεις. 
δ. Ουσία η οποία διαλύεται σε άπολο διαλύτη είναι μοριακή ένωση. 
ε. Όλος ο s τομέας του Περιοδικού Πίνακα αποτελείται από μέταλλα όπως και ο d. 

 
  (5 μονάδες) 



 

 

ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1. Να διατάξετε τα επόμενα καρβοξυλικά οξέα κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος. 

α. CH3COOH, CF3COOH, CHCl2COOH και CCl3COOH 
β. CH3CH(Cl)COOH, CH3CH2COOH, HOCH2CH2COOH και CH3CH(OH)COOH 

(3 + 3 μονάδες) 
 
Β2. Σε κενό κλειστό δοχείο όγκου 200 L και σε θερμοκρασία 27 οC εισάγονται 7,2 g 

υγρού νερού. 
α. Να βρείτε ποια ποσότητα νερού θα παραμείνει στην υγρή φάση στη 
θερμοκρασία αυτή. 
β. Να υπολογίσετε πόσος πρέπει να γίνει ο όγκος του δοχείου, ώστε να 
εξατμιστεί όλη η μάζα του υγρού νερού στη θερμοκρασία των 27 οC και να 
έχουμε κορεσμένους ατμούς στο δοχείο.. 
γ. Αν εισαχθούν 0,9 g υγρού νερού σε δοχείο 100 L, να υπολογίσετε την 
πίεση που θα ασκούν οι ατμοί του στην ίδια θερμοκρασία; 

(3 + 4 + 3 μονάδες) 
 
Β3. Να αναφέρεται δύο διαφορές ανάμεσα στη θεωρία Arrhenius και στη θεωρία 
Bronsted – Lowry για τα οξέα και τις βάσεις. Να γράψετε από ένα παράδειγμα οξέος 
και βάσης για την εκάστοτε θεωρία. 

 
(2 + 2 μονάδες) 

 

Β4. Δίνονται τα χημικά στοιχεία Α και Β τα οποία ανήκουν στην 4η περίοδο του 
Περιοδικού Πίνακα και έχουμε για αυτά τις εξής πληροφορίες. 

- Τα οξείδιά τους όταν διαλυθούν σε νερό θα δώσουν ένα όξινο και ένα 
βασικό διάλυμα. 

- Και τα δύο έχουν ημισυμπληρωμένες τις εξωτερικές τους υπόστοιβάδες. 
- Το χλωρίδιο του Α είναι ιοντική ένωση. 
- Και τα δύο ανήκουν σε κύριες ομάδες του περιοδικού Πίνακα. 

α. Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης των στοιχείων Α και Β. 
β. Να συγκρίνεται τα στοιχεία αυτά ως προς την ατομική τους ακτίνα 

(3 + 2 μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ  Γ 
 
Γ1. Σχεδόν σε όλα τα νοικοκυριά χρησιμοποιείται συχνά (κυρίως από τις μητέρες 
μας…) η γνωστή μας χλωρίνη. Η χλωρίνη λοιπόν του εμπορίου είναι τα διάφορα 
υδατικά διαλύματα του άλατος υποχλωριώδους νατρίου (NaClO), τα οποία 
παρουσιάζονται ισχυρά αλκαλικά (βασικά). 

α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις των ατόμων από τα οποία 
αποτελείται το υποχλωριώδες νάτριο σε στιβάδες και υποστιβάδες. 
β. Να ταξινομήσετε τα παραπάνω στοιχεία σε τομείς, περιόδους και ομάδες 
του περιοδικού πίνακα. 
γ. Να εξηγήσετε με βάση τις κατάλληλες χημικές εξισώσεις, γιατί τα υδατικά 
διαλύματα του υποχλωριώδους νατρίου είναι αλκαλικά. 



 

 

δ. Να συγκρίνετε ως προς την αλκαλική ισχύ τους τα ιόντα ClO-, ClO2
-, ClO3

-, 
ClO4

-. 

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων: Ο=8, Na=11, Cl=17. 
 

(3 + 3 + 2 + 2 μονάδες) 
 
 
Γ2. Σε δοχείο 10 L που βρίσκεται υπό σταθερή θερμοκρασία T1, εισάγονται 0,6 mol 
A(g) και 0,6 mol B(g) και πραγματοποιείται η αντίδραση: 

2A(g) + B(g)  2Γ(g) , ΔΗ = −200 kJ 
Η ισορροπία αποκαθίσταται μετά από χρόνο t=2min από την έναρξη της αντίδρασης 
και τότε ισχύει: [Γ] = 0,04 Μ. 

α) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης καθώς και τη μέση 
ταχύτητα σχηματισμού του Γ(g) από την έναρξη της αντίδρασης (t = 0) μέχρι 
την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. Όλες οι ταχύτητες να 
υπολογιστούν σε Μ·min−1. 
β) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κc της παραπάνω ισορροπίας. 
γ) Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η θέση της παραπάνω ισορροπίας 
καθώς και η τιμή της σταθεράς Κc με μείωση της θερμοκρασίας σε Τ2 
(T2<T1).  

(3 + 2 + 2  μονάδες) 
 

Γ3. Να υπολογιστεί η ΔΗ της αντίδρασης: 
2C(γραφίτης) + 2H2 → C2H4 

Δίνονται οι μεταβολές ενθαλπίας των αντιδράσεων: 
C(γραφίτης) + Ο2 → CΟ2  ΔΗ1 = -400 kJ 

C2Η4 + Η2 → C2H6  ΔΗ2 = -150 kJ 
Η2 + 1/2 Ο2 → Η2Ο  ΔΗ3 = -300 kJ 

2C2H6 + 7Ο2 → 4CΟ2 + 6Η2Ο  ΔΗ4 = -3100 kJ 
 

(3 μονάδες) 
 
Γ4.  Για την αντίδραση διάσπασης της αιθανάλης που περιγράφεται από τη 
χημική εξίσωση: 

CH3CH=O(g) → CH4(g) + CO(g) 
υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα, σε ορισμένη θερμοκρασία: 
 

 
 

α. Να βρεθεί ο νόμος της ταχύτητας για τη διάσπαση της αιθανάλης και η 
τάξη της αντίδρασης. 



 

 

β. Να βρεθεί η σταθερά ταχύτητας k καθώς και οι μονάδες μέτρησής της, 
στη θερμοκρασία που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. 
γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα στο πείραμα 5. 

(2 + 2 + 1 μονάδες) 
 



 

 

ΘΕΜΑ  Δ 
 
Δ1. Υδατικό διάλυμα CH3COONH4 έχει συγκέντρωση 0,2 Μ. Να 
υπολογιστούν: 

α. το pH του διαλύματος, 
β. ο βαθμός ιοντισμού των ιόντων ΝΗ4

+ και CH3COO-. 
γ. η συγκέντρωση της ΝΗ3 στο διάλυμα. 

Δίνονται: 
Για την ΝΗ3 Κb=1,8 10-5, για το CH3COOH Κa=1,8 10-5 και Κw=10-14 
 

(3 + 3 + 2 μονάδες) 
 
Δ2. Δίνεται η αντίδραση  

ΝΗ4
+ + Α-  ΗΑ + ΝΗ3

 

Να αιτιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η παραπάνω 
ισορροπία αν γνωρίζετε ότι: 
Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα με τις εξής πληροφορίες. 
 Υ1: διάλυμα ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ με pH=3,5 
 Y2: διάλυμα ΝΗ4Cl συγκέντρωσης 0,1Μ με pH=5  
 

(6 μονάδες) 
 
Δ3. 100 mL διαλύματος (Δ1) που περιέχει ΝΗ3 ογκομετρούνται με διάλυμα HNO3 

0,2Μ παρουσία κατάλληλου δείκτη. Για την πλήρη εξουδετέρωση της NH3 
απαιτούνται 50 mL διαλύματος ΗΝΟ3, οπότε προκύπτει τελικό διάλυμα (Δ2). 
α) Να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται και να εξετάσετε 
αν το διάλυμα (Δ2) είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο, γράφοντας τη χημική εξίσωση 
της ισορροπίας που αποκαθίσταται σε αυτό. 
β) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση σε mol/L του αρχικού διαλύματος (Δ1) σε ΝΗ3 
καθώς και το pH του. 
γ) i) Να υπολογίσετε την τιμή του pH του διαλύματος που προκύπτει μετά την 
προσθήκη 25 mL διαλύματος ΗΝΟ3 0,2Μ στα 100 mL του διαλύματος (Δ1). 
ii) Να βρείτε το χρώμα που θα έχει τότε το διάλυμα, αν γνωρίζουμε ότι: 

I) Ο δείκτης είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΔ. 
II) Το χρώμα των μορίων του δείκτη ΗΔ είναι κόκκινο και επικρατεί όταν  
[ΗΔ]/[Δ-] ≥ 10. 
III) Το χρώμα των ιόντων Δ- του δείκτη είναι κίτρινο και επικρατεί όταν  
[Δ-]/[ΗΔ] ≥ 10. 

Δίνονται ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά και έχουν θερμοκρασία 25 οC, για την 
ΝΗ3: Κb = 10-5, για τον δείκτη ΗΔ: Κa = 10-5, για το Η2Ο: Κw = 10-14. 
 

(3 + 3 + 3 + 2 μονάδες) 
 
 

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 
 



 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
 

 
 

 


