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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Ποιο είναι το πλήθος των p ατομικών τροχιακών που στο άτομο του 14Si που 

περιέχουν ηλεκτρόνια (e-) στη θεμελιώδη κατάσταση; 

α. 2     

β. 5 

γ. 6     

δ. 9 

 

Α2. Υδατικό διάλυμα NaΗSO4 στους 25οC έχει:. 

α. pH = 7     

β. pH < 7 

γ. pH > 7     

δ. pH < 7 ή pH > 7 

 

Α3. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου σε θερμοκρασία θοC, έχει αποκατασταθεί η 

χημική ισορροπία:  

Α(g) + 2 Β(g) ↔ Γ(g) + 2 Δ(g) 

Στο μίγμα ισορροπίας υπάρχουν 8 mol του Α και 9 mol του Δ.  

Στο δοχείο προσθέτουμε, διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία, 3 mol Δ. Μετά την 

αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας στο δοχείο μπορεί να υπάρχουν:  

α. 12 mol του Δ   

β. 10 mol του Α  

γ. 6,5 mol του Δ    

δ. 9 mol του Α 



 

Α4. Σε περίσσεια διαλύματος HCl προστίθεται ένα έλασμα Zn οπότε 

πραγματοποιείται η αντίδραση: 

Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 

Αν στο ίδιο διάλυμα HCl προστεθεί η ίδια ποσότητα Zn  στην ίδια θερμοκρασία, αλλά 

με τη μορφή ρινισμάτων τότε: 

α.η αντίδραση θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα και θα παραχθεί ο ίδιος 

όγκος Η2 σε STP, 

β. η αντίδραση θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα και θα παραχθεί 

μεγαλύτερος όγκος Η2 σε STP, 

γ. η αντίδραση θα ολοκληρωθεί στον ίδιο χρόνο και θα παραχθεί ο ίδιος 

όγκος Η2 σε STP, 

δ. η αντίδραση θα ολοκληρωθεί σε μεγαλύτερο χρόνο και θα παραχθεί ο 

ίδιος όγκος Η2 σε STP. 

 

Α5. Το TiCl4 είναι άχρωμο υγρό που όταν εκτεθεί στην υγρασία της ατμόσφαιρας 

δημιουργεί «γραφή» στον αέρα. Στην ένωση αυτή ένα ιόν 22Ti4+ περιβάλλεται από 4 

ιόντα 17Cl⎺. Σχετικά με τα ιόντα Ti4+ και Cl⎺, ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν 

είναι σωστή; 

α.. Το ιόν 22Ti4+ έχει δομή στη θεμελιώδη του κατάσταση[18Αr] 3d2 

β.  Τα δύο ιόντα έχουν το ίδιο μέγεθος, 

γ. Το Ti4+ είναι μεγαλύτερο από το Cl⎺ 

δ. Τα δύο ιόντα έχουν την ίδια δομή (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) στη θεμελιώδη 

τους κατάσταση. 

 

Α6. Από τις τέσσερις μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου που 

αναφέρονται παρακάτω, εκπέμπεται ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος 

στη μετάπτωση:  

α. n=1 → n=3     

β. n = 6 → n = 2  

γ. N → L     

δ. M → K 

 

A7. Σε μία αντίδρασης καύσης ενός υδρογονάνθρακα, σε πρότυπες συνθήκες η 

ενθαλπία των προϊόντων: 

α. είναι πάντα ίση με την ενθαλπία των αντιδρώντων, 

β. είναι πάντα μεγαλύτερη από την ενθαλπία των αντιδρώντων , 

γ. είναι πάντα μικρότερη από την ενθαλπία των αντιδρώντων, 

δ. είναι κάποιες φορές μεγαλύτερη και κάποιες φορές μικρότερη από 

την ενθαλπία των αντιδρώντων. 

 

Μονάδες 21 



 

 Α8. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (Δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση)  

 

α. Σχηματίζει σύμπλοκα ιόντα και έγχρωμες ενώσεις το στοιχείο με 

ατομικό αριθμό 35.  

β. Υδατικό διάλυμα Ba(OH)2 έχει συγκέντρωση 0,005 Μ και pH=11. 

Οπότε σε αυτή τη θερμοκρασία, η σταθερά ιοντισμού του νερού είναι 

ίση με Kw = 10-13. 

γ. Το Br2 διαλύεται στον CCl4. 

δ. Αν για τη χημική εξίσωση Ca(g) → Ca+
(g) + e− ισχύει ΔΗ = 600 kJ τότε για 

τη χημική εξίσωση Ca(g) → Ca2+
(g) + 2e− θα ισχύει ΔΗ΄ = 1200 kJ. 

 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Για τα στοιχεία C, O και S δίνονται οι ατομικοί αριθμοί 6, 8 και 16 αντίστοιχα.  

i. Να βρεθεί η θέση των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα.  

ii. Ποιο από τα στοιχεία έχει μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα;  

iii. Να συγκρίνετε ως προς την ισχύ τις βάσεις OH-, CH3
- και HS-. 

 

Μονάδες 5 

 

Β2. Το MgF2 διαλύεται στο νερό. Στο σχήμα-1 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του 

διαλύματος. 

(Η κλίμακα σχεδίασης των ατόμων δεν είναι ακριβής) 

 
 

α) Σε ποιο από τα ιόντα Mg+2 ή F- αναφέρεται το σχήμα (1); 

β) Ποιο από τα σχήματα (2), (3), (4) παριστάνει καλύτερα το άλλο ιόν του άλατος; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: 12Mg και 9F . 

 

Μονάδες 5 



 

Β3. Το σμάλτο των δοντιών αποτελείται από υδροξυαπατίτη, Ca5(PO4)3(OH),όπου 

είναι ουσία ελάχιστη διαλυτή στο σάλιο, σύμφωνα με την ισορροπία: 

 

Ca5(PO4)3(OH)(s) ↔ 5 Ca2+
(aq) + 3 PO4

3-
(aq) + OH-

(aq) 

 

Η μείωση του pH του σάλιου με την κατανάλωση όξινων φρούτων, ποτών και καφέ: 

α. μετατοπίζει την παραπάνω ισορροπία προς τα δεξιά και επομένως 

ευνοεί την υγεία των δοντιών 

β. μετατοπίζει την παραπάνω ισορροπία προς τα δεξιά και επομένως 

ευνοεί την καταστροφή του σμάλτου 

γ. μετατοπίζει την παραπάνω ισορροπία προς τα αριστερά και επομένως 

ευνοεί την υγεία των δοντιών 

δ. μετατοπίζει την παραπάνω ισορροπία προς τα αριστερά και επομένως 

ευνοεί την καταστροφή του σμάλτου 

Επιλέξε τη σωστή απάντηση (μονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 4) 

 

Μονάδες 5 

 

 

Β4. Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ (διάλυμα Δ1) και υδατικό διάλυμα 

ασθενούς οξέος ΗΒ (διάλυμα Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση, C = 0,1 Μ , τον ίδιο 

όγκο και την ίδια θερμοκρασία, θ = 25 oC. Το διάλυμα Δ1 έχει μεγαλύτερη τιμή ρΗ 

από το διάλυμα Δ2. (Για τα δύο οξέα ισχύει ότι α < 0,1).  

 

i) Να εξηγήσετε ποιο από τα οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο.  

(μονάδες 3) 

 

ii) Τα διαλύματα Δ1 και Δ2 εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο διάλυμα NaOH. 

Να εξηγήσετε σε ποια από τις δύο αντιδράσεις εξουδετέρωσης καταναλώθηκε 

μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος NaOH.  

(μονάδες 3) 

 

iii) Υδατικό διάλυμα του άλατος ΚΑ (διάλυμα Δ3) και υδατικό διάλυμα του άλατος 

ΚΒ (διάλυμα Δ4) έχουν την ίδια συγκέντρωση c και την ίδια θερμοκρασία, 

θ=25 oC. Να συγκρίνετε τις τιμές ρΗ των διαλυμάτων Δ3 και Δ4  

(μονάδες 4) 

 

Μονάδες 10 

 

  



 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Υδατικό διάλυμα μοριακής ουσίας Α έχει συγκέντρωση 0,4 Μ και θερμοκρασία 

θ=27 οC και παρουσιάζει ωσμωτική πίεση ίση με Π. Το διάλυμα διασπάται παρουσία 

καταλύτη σε 2 μικρότερες μοριακές ουσίες σύμφωνα με την αντίδραση:  

 

Α(aq) + H2O → B(aq) + Γ(aq) 

 

Η αντίδραση διεξάγεται υπό σταθερή θερμοκρασία (Τ) και ο όγκος του διαλύματος 

δεν μεταβάλλεται. Κάποια χρονική στιγμή t η ωσμωτική πίεση του διαλύματος της 

αντίδρασης γίνεται ίση με 1,6Π.  

α) Να υπολογιστεί το % ποσοστό της μοριακής ένωσης Α που διασπάστηκε μέχρι τη 

χρονική στιγμή t. (μονάδες 5) 

β) Να υπολογίσετε την ωσμωτική πίεση του διαλύματος μετά την ολοκλήρωση της 

αντίδρασης. Δίνεται: R = 0,082 (L∙atm)/(mol∙L). (μονάδες 3) 

Μονάδες 8 

 

Γ2. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγουμε 6 mol ισομοριακού μείγματος Ν2 και Η2, 

παορυσία του κατάλληλου καταλύτη. 

i. να υπολογίσετε την ποσότητα (σε mol) της ΝΗ3 που παράχθηκε, αν η απόδοση είναι 

40 %. (μοναδες 3) 

ii. αυξάνουμε τη θερμοκρασία και στη νέα χημική ισορροπία βρέθηκαν συνολικά 5,6 

mol αερίων. Να βρείτε αν η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ3 είναι ενδόθερμη ή 

εξώθερμη αντίδραση, καθώς και την νέα απόδοση της αντίδρασης. (μονάδες 6) 

 

Μονάδες 9 

 

Γ3. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκανίου CνΗ2ν+2 αν γνωρίζετε τις ακόλουθες 

θερμοχημικές εξισώσεις: 

 

νC(γραφίτης) + (ν+1)Η2 (g)→ CνΗ2ν+2 (g), ΔΗ1 = -220 kcal     (1) 

CO (g) →C (γραφίτης) + 1/2 O2 (g), ΔΗ2 = +30 kcal      (2) 

CO (g) + 1/2 O2 (g) → CO2 (g), ΔΗ3 = -65 kcal      (3) 

CνΗ2ν+2 (g) + (3ν+1)/2 O2 (g) → v CO2 (g) + (ν+1) Η2Ο (g), ΔΗ4 = -510 kcal  (4) 

Η2 (g) + ½ Ο2 (g) → Η2Ο (g), ΔΗ5 = -70 kcal      (5) 

 

 

Μονάδες 8 

 

 

  



 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Δύο άχρωμες αέριες ουσίες Ρ και Ω αντιδρούν δίνοντας έγχρωμη ένωση Ζ,  

σύμφωνα με την χημική εξίσωση: 

 

Ρ(g) + Ω(g) → 2Ζ(g) 

 

Οι χρόνοι που απαιτούνται για διάφορες αρχικές συγκεντρώσεις των Ρ και Ω  

προκειμένου να προκύψει χρώμα καθορισμένης έντασης, φαίνονται στον ακόλουθο  

πίνακα. 

 

[Ρ] (Μ) [Ω] (Μ) t (s) 

0,1 0,1 50 

0,1 0,2 25 

0,2 0,1 50 

 

 

α. Να βρεθεί ο νόμος της ταχύτητας.  

(μονάδες 6) 

 

β. Σε δοχείο όγκου 1 L εισάγονται από 0,5 mol των αερίων Ρ και Ω τα οποία  

αντιδρούν και δίνουν το αέριο Ζ. Αν η συγκέντρωση του Ζ μετά από χρόνο 50s 

σταθεροποιήθηκε σε 0,3 mol/L, ζητούνται: 

Α. Η μέση ταχύτητα αντίδρασης στο χρονικό αυτό διάστημα. 

Β. Ο λόγος της ταχύτητας παραγωγής Ζ προς την ταχύτητα κατανάλωσης Ρ.  

 

(μονάδες 3) 

 

Μονάδες 9 

Δ2. ∆ίνονται τα διαλύματα: 

 

• Υ1: CH3COOH 0,5 M  

• Υ2: NaOH 0,1 M  

 

α. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Υ2 και ο βαθμός ιοντισμού του CH3COOH στο Υ1. 

Μονάδες 5 

 

β. Αναμιγνύουμε 30 mL του Υ1 με 100 mL του Υ2. Να βρεθεί το pH του διαλύματος 

που προκύπτει. 

Μονάδες 5 



 

γ. Πόσα mol Mg πρέπει να προσθέσουμε σε 400 mL του διαλύματος Υ1 (χωρίς 

μεταβολή όγκου), έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=5;  

Μονάδες 6 

∆ίνεται ότι: • Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25οC, όπου Κw = 

10−14 . • Για το CH3COOH, στους 25οC, Ka=2∙10-5 . • Τα δεδομένα του προβλήματος 

επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


