
 

 

Διαγώνισμα Προσομοίωσης  
Χημεία 

ΘΕΜΑ  Α 
 
Α1. Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
1. Σύμφωνα με τη μοριακή δομή τους το ισχυρότερο από τα παρακάτω οξέα είναι 
το: 

 
α. CH3COOH 
β. CH2FCOOH 
γ. CHF2COOH 
δ. CHF2CH2COOH 

2. Ποιο σωματίδιο από τα παρακάτω έχει τη μεγαλύτερη επόμενη Ενέργεια 
Ιοντισμού; 
 

α. 13Al2+ 
β. 13Al3+ 
γ. 13Al4+  
δ. 13Al5+ 

 
3. Σε δοχείο Α σταθερού όγκου, έχει επέλθει χημική ισορροπία μεταξύ των αέριων 

σωματιδίων Α, Β, Γ και Δ  σε ποσότητες 3mol A, 2mol B, 4mol Γ και 3mol Δ, τα οποία 

αντιδρούν σύμφωνα με την παρακάτω χημική εξίσωση. 

Α + 2Β ↔ Γ + 2Δ 
Σε δοχείο Β σταθερού όγκου, τοποθετούμε 10mol A, 1mol B, 5mol Γ και 3mol Δ. Η 
αντίδραση προς τα που θα μετακινηθεί μέχρι να φτάσει σε χημική ισορροπία; 
 

α.  Βρίσκεται ήδη σε Χημική Ισορροπία. 
β.  Θα μετακινηθεί προς τα αντιδρώντα. 
γ.  Θα μετακινηθεί προς τα προϊόντα. 
δ.  Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. 

  
4.  Δίνεται η αντίδραση A + B ↔ Γ + xΔ με Kc=0,5Μ. Ο συντελεστής x της 
αντίδρασης είναι ίσος με: 

 
α. x=1 
β. x=1/2 
γ. x=2 

 δ. x=3 

 
5.  Επιλέξτε την ουσία η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο σημείο ζέσεως : 

α. Προπανικό οξύ 

β. Μέθυλο-προπανικό οξύ 

γ. Βουτανικό οξύ 

δ. 1 – Προπανόλη 

 
 (20 μονάδες) 



 

 

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

α. Λόγω ισχυρότερων διαμοριακών δυνάμεων το οκτάνιο παρουσιάζει 
μεγαλύτερο ιξώδες από το πεντάνιο και κατά συνέπεια έχει και μεγαλύτερη 
πυκνότητα. 
β. Ένα κατιόν είναι πάντα μικρότερο από το στοιχείο του. 
γ. Κατά την αιμόλυση μόρια διαλύτη εισέρχονται στο εσωτερικό του 
κυττάρου μέχρι την διάρρηξη της κυτταρικής του μεμβράνης. 
δ. Διάλυμα που περιέχει σε παραπλήσιες συγκεντρώσεις τις ενώσεις Κ2ΗPO4 
και NaH2PO4, μπορεί να είναι ρυθμιστικό διάλυμα.  
ε. Η διάσπαση ενός δεσμού είναι ένα εξώθερμο φαινόμενο. 

 
  (5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1.  Η κορυφή του Ολύμπου, ο Μύτικας, στη Θεσσαλία, βρίσκεται σε υψόμετρο 

2.918 μέτρων. Η κορυφή των Λευκών Ορών, οι Πάχνες,  στα Χανιά, βρίσκονται σε 

υψόμετρο 2.453 μέτρων. Σε ποια κορυφή θα βράσει σε μικρότερη θερμοκρασία το 

νερό; 

 

1. Στον Μύτικα 

2. Στις Πάχνες 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε κατάλληλα την επιλογή σας. 

 
(3 + 3 μονάδες) 

 
Β2.  Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 

 

2C2Η2 + 5O2 → 4CO2 + 2Η2Ο ΔΗ1 = -600 kcal 
 

C2Η4 + 3O2 → 2CO2 + 2Η2Ο ΔΗ2 = -320 kcal 
 

2Η2 + Ο2 → 2Η2Ο ΔΗ3 = -140 kcal  
 

C2Η2 + Η2 → C2Η4 , ΔΗ4 = x kcal 
 

α) Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας «x» που εκλύεται ή απορροφάται.  
β) Αν σε κενό δοχείο εισάγουμε  4,48L σε STP υδρογόνου και 3,9g αιθινίου 
(C2H2) να υπολογίσετε το ποσό ενέργειας που θα εκλυόταν ή απορροφόταν 
στο τέλος της αντίδρασης. (ArC=12, ArH=1) 

 
 

(4 + 4 μονάδες) 
 



 

 

Β3.  Διαλύματα Υ1 και Υ2 ίδιας θερμοκρασίας, φέρονται σε επαφή μέσω ημιπερατής 

μεμβράνης στο παρακάτω δοχείο, οπου: 

Υ1: υδατικό διάλυμα V όγκου, με n1 mol, m1 gr, C1 M φρουκτόζης (Mr=180) 
Υ2: υδατικό διάλυμα V όγκου, με n2 mol, m2 gr, C2 M ουρίας (Mr=60) 
 

 
 

Στο παραπάνω δοχείο δεν θα παρατηρηθεί φαινόμενο ώσμωσης αν: 
 

i. n1=n2  

ii. m1=m2 

iii. C1 = C2 

iv. C1=3C2 

v. n1 = 3n2 

vi. m1 = 3m2 

vii. C1 > C2 και άσκηση κατάλληλης πίεσης στο σημείο «Α»  

viii. C1 > C2 και άσκηση κατάλληλης πίεσης στο σημείο «Β»  

ix. C1 < C2 και άσκηση κατάλληλης πίεσης στο σημείο «Α»  

x. C1 < C2 και άσκηση κατάλληλης πίεσης στο σημείο «Β»  

 
Επιλέξτε από το i έως το x  όλες τις πιθανές περιπτώσεις και αιτιολογήστε σύντομα 
τις επιλογές σας. 

 
(5 μονάδες) 

 

Β4.  Κατατάξτε τα παρακάτω σωματίδια κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους και να 

αιτιολογήσετε κατάλληλα την επιλογή σας. 

 
α) 26Fe,   β) Fe2+,   γ) Fe3+,  δ) 19Κ 

 
(6 μονάδες) 

 
 
ΘΕΜΑ  Γ 
 
Γ1. Δίνεται η πολύπλοκη αντίδραση 2A + 3B → Γ + 2Δ (όλα αέρια), με Νόμο 
Ταχύτητας u=k[A]2[B].  

α) Να προσδιοριστεί η τάξη της αντίδρασης ως προς το Α και ως προς το Β.. 
Μια τυχαία χρονική στιγμή t1 είχαμε τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα: 
[A] = 0,1M ,  [B] = 0,2M,  u = 4x10-4 mol L-1 s-1 

β) Σύμφωνα με αυτά να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ταχύτητας 
καθώς και τη μονάδα μέτρησής της. 
γ) Να γράψετε έναν πιθανό μηχανισμό της αντίδρασης. 



 

 

 
(2 + 2 + 4 μονάδες) 



 

 

Γ2.  Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

N2(g)+3H2(g)↔2NH3(g) , ΔΗ = -22Kcal. 
 

Επιφέρουμε στο μίγμα ισορροπίας κάθε μία από τις παρακάτω μεταβολές. 
 

α) Να αντιστοιχήσετε την κάθε μεταβολή με το αποτέλεσμα που έχει αυτή 
στην ποσότητα της ΝΗ3 που περιέχεται στο δοχείο. 

 
Είδος μεταβολής Μεταβολή ΝΗ3 

 
Α. αύξηση της θερμοκρασίας με σταθερό όγκο α. αύξηση 
Β. ελάττωση του όγκου του δοχείου με σταθερή θερμοκρασία 

Γ. προσθήκη καταλύτη β. καμία 
Δ. προσθήκη HCl 
Ε. εισαγωγή Ν2 και ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας γ. μείωση 

 
δ. απροσδιόριστη 

Ζ. εισαγωγή αδρανούς αερίου με σταθερή θερμοκρασία και 
πίεση 
 

β) Στην Β και Ε μεταβολή να αιτιολογήσετε κατάλληλα την επιλογή σας. 
 

(6 + 4 μονάδες) 
 

Γ3.  Σε κλειστό άδειο δοχείο όγκου 8,2L εισάγονται 0,2 mol αερίου Α(g). Το σύστημά 

μας βρίσκεται σε θερμοκρασία 27 oC.  

Δίνεται ότι η τάση ατμών της ουσίας Α(g) στους 27 oC είναι Po = 0,15atm. 
 

α. Πόσα mol του αερίου θα παραμείνουν στην αέρια κατάσταση; 

 

β. Με μεταβολή του όγκου επιτυγχάνουμε με την εισαγωγή της ίδιας 

ποσότητας Α στις ίδιες συνθήκες να μην υγροποιηθεί καθόλου ποσότητα 

του αερίου. Να υπολογίσετε τον ελάχιστο αυτόν όγκο. 

 
(3 + 4 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Δ1.  Διαθέτουμε τα παρακάτω δύο υδατικά διαλύματα.  
 

Υ1: υδατικό διάλυμα NaOH, όγκου V1 και συγκέντρωσης C1=0,1M 
Υ2: υδατικό διάλυμα HClO, όγκου V2 και συγκέντρωσης C2=1M 

(kaHClO = 10-8) 
 

α) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμιχθούν αυτά τα δύο διαλύματα 

ώστε να παραχθεί Ρυθμιστικό Διάλυμα με pH=7; 

 

β) Ποιος από τους δείκτες που ακολουθούν είναι καταλληλότερος για τον 

προσδιορισμό του τελικού σημείου αν η παραπάνω διαδικασία 

πραγματοποιούνταν με ογκομέτρηση; 



 

 

 

i.  Δείκτης HA με περιοχή pH αλλαγής: 7,4 – 9,6 

ii.  Δείκτης HA με ka = 10-8 

iii.  Δείκτης HA με περιοχή pH αλλαγής: 4,8 – 6,8  

iv.  Δείκτης HA με pka = 4 

v.  Δείκτης HA με ka = 10-9 

 

(7 + 2 μονάδες) 
 
Δ2.  
Διαθέτουμε πρότυπα διαλύματα HCl και ΝaOH και τα ογκομετρούμενα διαλύματα  
Υ1: HCl 
Υ2: CH3NH3Cl 
Υ3: HCOONa 
Υ4: NaOH 
 

 
Να αιτιολογήσετε σε κάθε μία από τις Α,Β,Γ,Δ καμπύλες τι πρότυπο και τι 
ογκομετρούμενο διάλυμα από τα παραπάνω χρησιμοποιήσαμε. 

(4 μονάδες) 
 
Δ3.  Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα: 
 
Ογκομετρούμενο Διάλυμα: ΗΑ 50mL 
Πρότυπο Διάλυμα: NaOH 0,1M 
 
Με ηλεκτρονικό πεχάμετρο προσδιορίσαμε το αρχικό pH του ογκομετρούμενου 
διαλύματος και το βρήκαμε ίσο με 3 ενώ φτάσαμε στο Ισοδύναμο Σημείο της 
ογκομέτρησης μετά την προσθήκη 50mL από το πρότυπο διάλυμα. Για τον 
προσδιορισμό του τελικού σημείου της ογκομέτρησης χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη 
ΗΔ ο οποίος έδωσε στο Ισοδύναμο Σημείο στο διάλυμα μία κίτρινη χροιά. 
Γνωρίζουμε για τον δείκτη ότι Ka=10-7 και ότι η μοριακή μορφή του έχει χρώμα 
κόκκινο ενώ η ιοντική κίτρινο.  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα να απαντήσετε και να αιτιολογήσετε 
κατάλληλα στα παρακάτω ερωτήματα. 
 
α) Η παραπάνω διαδικασία ορίζεται ως οξυμετρία ή αλκαλιμετρία; 
β) Να εξηγήσετε γιατί το ΗΑ είναι ασθενές οξύ. 
γ) Να υπολογίσετε την σταθερά Ka του οξέος ΗΑ και την αρχική του συγκέντρωση. 
δ) Μετά την προσθήκη 25mL προτύπου ποια η τιμή pH του διαλύματος; 
 

(2 + 3 + 4 + 3 μονάδες) 
 



 

 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

 
ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 


