
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 1  
 
1.1. Να  επιλέξετε  τη  σωστή  απάντηση  σε  καθεμία  από  τις  παρακάτω  
ερωτήσεις :   

 
Α1. Ποιο από τα ενεργειακά διαγράμματα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν αντιστοιχεί 

σε μία εξώθερμη αντίδραση με τη μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης; 

 
      α. Το 1.                            β. Το 2.            γ. Το 3.                δ. Το 4. 
 
Α2. Σε κλειστό δοχείο που βρίσκεται στους θo C , εισάγονται περίσσεια άνθρακα  

και διοξείδιο του άνθρακα. Μετά από αρκετό χρόνο έχει αποκατασταθεί η 

ισορροπία:  

C(s) + CΟ2 (g)↔2CΟ(g) ΔΗ>0 

Με ποια από τις ακόλουθες μεταβολές μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της απόδοσης;  

α. Μείωση της θερμοκρασίας.  

β. Προσθήκη ποσότητας άνθρακα.  

γ. Αύξηση του όγκου του δοχείου, υπό σταθερή θερμοκρασία.  

δ. Προσθήκη καταλύτη. 

 
Α3. Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα είναι υποχρεωτικά όξινο; 
α. KNO3           β. CH3COOK      γ. CH3CH2NH3Cl δ.HCN-KCN 

 

 

Α4. Από τα επόμενα οξέα ισχυρότερο είναι το : 

α. HBrO3  β. HBrO2 γ. HBrO4 δ. HBrO 

 

A5. Ποια από τις επόμενες χημικές εξισώσεις παριστάνει την ενέργεια 2ου ιοντισμού 

του βορίου(5Β): 

α. B(g)  →B+(g) + e  β. B (g)    →B+2(g) + 2e  γ. B+(g)→B+2(g) + e      δ. B+(s)→B+2(g) + e 

 (Μονάδες 15) 

 

1.2. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές η λάθος: 

1.H ταχύτητα μιας αντίδρασης επηρεάζεται αν μεταβληθούν οι συγκεντρώσεις των 

αντιδρώντων ή προϊόντων. 



2.Ο κανόνας του Pauli μας βοηθάει να υπολογίσουμε τον μέγιστο αριθμό 

ηλεκτρονίων σε μια στοιβάδα. 

3. Ως πρότυπη κατάσταση στην θερμοχημεία ορίζεται Ρ=1atm, θ=25oC. 

4. Όταν αραιωθεί ένα διάλυμα CH3COONa το pH του διαλύματος και ο βαθμός 

ιοντισμού του CH3COO-  ελαττώνονται. 

5. Η οργανική ένωση CH3CH2CH2OH (Mr=60) έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από την 

οργανική ένωση CH3OCH2CH3 (Mr=60). 

(Μονάδες 10) 

 

ΘΕΜΑ 2 
2.1 Α) Χρησιμοποιώντας τα διαλύματα, να προτείνετε 3 τρόπους παρασκευής 

ρυθμιστικού διαλύματος 

1) Διαλυμα HBr 

2) ∆ιάλυµα CH3COONa 

3) ∆ιάλυµα NaOH 

4) ∆ιάλυµα CH3COOH 

5) ∆ιάλυµα CaBr2                (Μοναδες 3) 

 Β) Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται αν 

προσθέσουμε στο ρυθμιστικό διάλυμα αυτό μικρή ποσότητα ΗCl. 

                                                                       (Μοναδες 3) 

 

2.2  Δίνονται τα επόμενα χημικά στοιχεία Α, Β,Γ και Δ. Δίνονται οι εξής πληροφορίες 

για τα στοιχεία ,το Α έχει ατομικό αριθμό 16, το Β ανήκει στην ίδια περίοδο με το Α και 

έχει την μεγαλύτερη ακτίνα της περιόδου του, το Γ ανήκει στην ίδια ομάδα με το Α και 

έχει την μικρότερη ακτίνα της ομάδας και τέλος το Δ ανήκει στην ομάδα των 

αλκαλικών γαιών και στην ίδια περίοδο με το Α. 

α) Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Β, Γ και Δ καθώς και την θέση 

τους στον περιοδικό πίνακα (τομέα, περίοδο και ομάδα). 

β) Να διατάξετε τα στοιχεία Α, Β,Γ και Δ κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας 1ου 

ιοντισμού. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

γ) Να συγκρίνετε την ενέργεια 2ου ιοντισμού των στοιχείων Β και Δ με αιτιολόγηση. 

         (Μοναδες 10) 
 

2.3. Να κατατάξετε τις επόμενες ενώσεις με σειρά αυξανόμενου σημείου ζέσης: 
α) H2O, CO2 , CH4 , C2H6 
β) HF, HCl, HBr HI 
γ) KCl, CCl4, CBr4 

Δίνονται : Ar(C)=12, H=1, O=16, Br=80, Cl=35,5,  I=127 (Μοναδες 5) 

 

 

 



2.4 Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 

S + O2  →SO2  ΔΗ= -297 kJ 

SO2    → S + O2   ΔΗ’= 295 kJ 

Να αναφέρετε 3 λόγους για τους οποίους δεν ισχύει ΔΗ’=-ΔΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 3 
Α. Το Ν2Ο4 είναι αέριο και άχρωμο, ενώ το ΝΟ2 αέριο και καστανέρυθρο. Η απλή 

αμφίδρομη χημική αντίδραση που περιγράφει τη διάσπαση του Ν2Ο4 είναι: 
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Α2. Σε δοχείο όγκου 1L εισάγονται 0,5mol Ν2Ο4 και θερμαίνουμε σε θερμοκρασία Τ1, 

οπότε μετά από 10min αποκαθίσταται η παραπάνω χημική ισορροπία. Το ποσό της 

θερμότητας που απορροφάται από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι να 

αποκατασταθεί η χημική ισορροπία είναι ίσο με 5,7kJ. Nα υπολογίσετε: 

1. την απόδοση της αντίδρασης  

2. την σταθερά χημικής ισορροπίας Κc. 

3. Τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0-10min.  

4. Να συγκρίνετε την ταχύτητα της αντίδρασης με φορά προς τα δεξιά (U1) τις 

χρονικές στιγμές t=0 και στην κατάσταση ισορροπίας (t1=10min). 

  

A3. Διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία σε 

Τ2, οπότε το περιεχόμενο του δοχείου αποκτά έντονο καστανέρυθρο χρώμα και 

αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία. 

1. Να εξηγήσετε αν η θερμοκρασία αυξήθηκε ή ελαττώθηκε. 

2. Η απόδοση της αντίδρασης στη νέα θέση χημικής ισορροπίας είναι 60%. Να 

υπολογίσετε την σταθερά Κc σε θερμοκρασία Τ2. 

 

(Μονάδες 3+6+2+3=14) 

 

Β. Διαθέτουμε διάλυμα γλυκόζης 0,8Μ και υδατικό διάλυμα γλυκόζης 3,6%w/v. 

α ) Έστω ότι τα 2 διαλύματα φέρονται σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης. Να 

εξηγήσετε σε ποιο από τα 2 διαλύματα θα αυξηθεί ο όγκος του. 



β) Αναμειγνύουμε 200ml και από τα 2 διαλύματα. Να υπολογίσετε την ωσμωτική 

πίεση του διαλύματος Δ3 που προκύπτει. 

γ) Στο διάλυμα Δ3 προσθέτουμε 1200 ml νερού και προκύπτει διάλυμα Δ4. Να 

υπολογίσετε την ωσμωτική πίεση του διαλύματος Δ4 που προκύπτει. 

Δίνονται : Μr(γλυκόζης)=180 , R=0,082L.atm/mol.K και θ=27oC   

(Μονάδες 3+4+4=11) 

 
ΘΕΜΑ 4 
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα pH πέντε διαλυμάτων που περιέχονται 

σε πέντε διαφορετικές φιάλες, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 και Φ5. 

 
Στις παραπάνω φιάλες περιέχονται τα διαλύματα Υ1, Υ2, Υ3, Υ4 και Υ5, χωρίς να 

γνωρίζουμε σε ποια φιάλη περιέχεται ποιο διάλυμα. Όλα τα διαλύματα έχουν την 

ίδια συγκέντρωση (C).  

Υ1: Διάλυμα Ca(NO3)2  

Υ2: Διάλυμα NaOH  

Υ3: Διάλυμα HCl  

Υ4: Διάλυμα CΗ3NH2  

Υ5: Διάλυμα CΗ3NH3Cl  

 

Δ1. Να αντιστοιχήσετε τις φιάλες Φ1-Φ5 με τα περιεχόμενα διαλύματα Υ1-Υ5. 

Δ2. Nα υπολογίσετε:  

1.Την τιμή της συγκέντρωσης (C) των παραπάνω διαλυμάτων.  

2. Την τιμή της σταθεράς ιοντισμού (Κb) της CH3NH2. 

Δ3. Σε 100 mL από το διάλυμα Υ4 προστίθεται ποσότητα νερού και το pH 

μεταβάλλεται κατά 0,5. Nα υπολογιστεί ο όγκος του νερού που προστέθηκε. 

Δ4. Σε 100 mL του διαλύματος Υ2 προσθέτουμε 900 mL του διαλύματος Υ4. Στο 

διάλυμα που προκύπτει να υπολογιστούν:  

1. το pH 

2.  η [CH3NH3
+]  

3. ο βαθμός ιοντισμού της CH3NH2.  

Δ5. Σε 100 mL από το διάλυμα Υ4 προσθέτουμε 100 mL από το διάλυμα Υ5. Στο 

διάλυμα που προκύπτει να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων.  

Δ6. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε τα διαλύματα Υ5 και Υ2, ώστε να 

προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 10;  

(Μονάδες 5+3+3+5+4+5) 

 Όλα τα διαλύματα έχουν θ=25οC, όπου Κw = 10⁻14. 

 Nα θεωρήσετε τις κατάλληλες προσεγγίσεις. 


