
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

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

Α1. Η χημική εξίσωση CH3CH = CH2 (g) + H2 (g) 
( )Ni s CH3CH2CH3 (g) περιγράφει :  

 α. μια ομογενή χημική ισορροπία και μια ομογενή κατάλυση  

 β. μια ομογενή χημική ισορροπία και μια ετερογενή κατάλυση  

 γ. μια ετερογενή χημική ισορροπία και μια ομογενή κατάλυση  

 δ. μία ετερογενή χημική ισορροπία και μια ετερογενή κατάλυση 

A2. Αν στην ισορροπία με χημική εξίσωση:  

2A(g)+ B(s) Γ(g) + xΔ(g) 

 η Kc έχει μονάδα μέτρησης mol/L η τιμή του x είναι:  

α. 1    

β. 2    

γ. 3    

δ. 4  

 

Α3. Μια αντίδραση που πραγματοποιείται στους θοC, έχει Εα= 800kJ και ΔΗ=300 kJ. 

Η ίδια αντίδραση παρουσία καταλύτη μπορεί να έχει: 

α. Εα= 900kJ και ΔΗ=300 kJ 

β. Εα= 600kJ και ΔΗ=200 kJ 

γ. Εα= 600kJ και ΔΗ=300 kJ 

δ. Εα= 800kJ και ΔΗ=400 Kj 

 

Α4. Το συζυγές οξύ της βάσης H2PO4
- είναι το: 

α. HPO4
-2   

β. H3PO4   

γ. PO4
-3   

δ. H3PO3 

 

Α5. Ποια από τις επόμενες ενώσεις ιοντίζεται πλήρως στο νερό; 

α. MgCl2    

β. HClO4   

γ. HF   

δ. H2S 

 

(Μονάδες 15) 



1.2. Ποιες από της παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

 

1. Σύμφωνα με την θεωρία της μεταβατικής κατάστασης το ενεργοποιημένο 
σύμπλοκο έχει μεγαλύτερη ενέργεια από τα αντιδρώντα ανεξάρτητα αν η αντίδραση 
είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη. 
2. Τα φάρμακα δρουν πιο γρήγορα με την μορφή σκόνης. 

3. Κατά την διάσταση μιας ιοντικής ένωσης πραγματοποιείται αντίδραση με τα μόρια 

του διαλύτη, οπότε σχηματίζονται ιόντα. 

4. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος HCl σε σταθερή θερμοκρασία ο αριθμός 

moles των ιόντων Η3Ο+ παραμένει σταθερός. 

5. Τα οξέα κατά Bronsted και Lowry περιέχουν οπωσδήποτε υδρογόνο. 

 

(Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ 2 
 
2.1 Σε δοχείο εισάγονται στοιχειομετρικές ποσότητες HCl και Ο2 και αποκαθίσταται 
η ισορροπία:  

4HCl(g) + O2(g) 2Cl2(g) + 2H2O(g), ΔΗ < 0 

 
 Στην κατάσταση της ισορροπίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω μεταβολές: 

  

i.  Μειώνεται ο όγκος του δοχείου με σταθερή θερμοκρασία. 

 

ii. Προστίθεται ποσότητα O2 με σταθερό όγκο και σταθερή θερμοκρασία.  

 

iii. Aυξάνεται η θερμοκρασία. 

 

iv. Προστίθεται ποσότητα αδρανούς αερίου με σταθερό όγκο και σταθερή 

θερμοκρασία.  

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα σημειώνοντας αν κάθε φυσικό 

μέγεθος αυξάνεται (Α), μειώνεται (Μ) ή παραμένει σταθερό(Σ). Να αιτιολογήσετε 

τις απαντήσεις σας. 

 

Μεταβολή [HCl] [Cl2] a Kc P 

I      
Ii      
Iii      
iv      

(Μονάδες 8) 
 



2.2 Για την αντίδραση ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2g g g gA B     πραγματοποιήθηκαν μια 

σειρά πειραμάτων με σκοπό την κινητική μελέτη της αντίδρασης. Όλα τα πειράματα 

έγιναν στην ίδια θερμοκρασία.  

1ο πείραμα: Ο διπλασιασμός μόνο της συγκέντρωσης του Α προκάλεσε 

τετραπλασιασμό της αρχικής ταχύτητας της αντίδρασης. 

2ο πείραμα: Μεταβάλαμε αποκλειστικά τη συγκέντρωση της ουσίας Β και λάβαμε το 

παρακάτω διάγραμμα U-[B] 

 
 

3ο πείραμα: Διπλασιάσαμε τον όγκο του δοχείου και η αρχική ταχύτητα της 

αντίδρασης υποoκταπλασιάστηκε. 

α) Να βρεθεί η έκφραση του νόμου της ταχύτητας. 

β) Να βρεθούν οι μονάδες μέτρησης της σταθεράς k του νόμου της ταχύτητας της 

αντίδρασης (ο χρόνος να εκφραστεί σε sec). 

γ) Να προταθεί ένας μηχανισμός πραγματοποίησης της αντίδρασης. 

(Μονάδες 5+2+1) 
 
2.3 Υδατικό διάλυμα ΗCN έχει συγκέντρωση 0,1Μ και θερμοκρασία 25οC. Να 

εξηγήσετε πως μεταβάλλονται ο βαθμός ιοντισμού του οξέος, η σταθερά ιοντισμού 

του οξέος και η [Η3Ο+ ] στις επόμενες περιπτώσεις: 

α) Προσθήκη νερού (θ σταθερή)  β) Αύξηση θερμοκρασίας 

γ) Προσθήκη  αερίου HCN (θ σταθερή)  δ) Προσθήκη διαλύματος ΗCN 0,01Μ(θ 

σταθερή) 

 Δίνεται  α<0,1               

 (Μονάδες 9) 

 
 

ΘΕΜΑ 3 

3.1. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ποσότητες αερίων Α,Β και 

πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση:  

Α(g) + 2Β (g) →2Γ(g) + 3Δ(g) 



Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης δύο από τις 

ουσίες που συμμετέχουν στην αντίδραση. 

 
i. Να βρείτε και να εξηγήσετε σε ποιες ουσίες αντιστοιχούν οι καμπύλες 1 και 2.                 

(Μονάδες 3)  

ii. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0-8min 

και τον ρυθμό μεταβολής της συγκέντρωσης του Β.                                     (Μονάδες 3)  

iii. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των Α, Β, Γ και Δ τις χρονικές στιγμές 0 και 8 

min.                                                                                                               ( Μονάδες 8 x 0,5) 

 

3.2. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 8mol CO2 και 8 mol NO και 

αποκαθίσταται η ισορροπία σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

   

CO2(g)  +  NO(g) 
1

2

U

U

  CO(g) + NO2(g) 

 

Η θερμοκρασία είναι ίση με θ1
οC και  στη  θερμοκρασία αυτή η ισορροπία έχει 

Kc=2,25.   

i. Να βρείτε τη σύσταση του μίγματος στην ισορροπία.  

(Μονάδες 3)  

ii. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης.  

 

(Μονάδες 2)  

iii. Πόσα  mol  NO πρέπει να προσθέσουμε στο δοχείο, με σταθερή θερμοκρασία, 

ώστε  μετά  την αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας στο δοχείο να 

υπάρχουν ίσα mol NO και CO.  

(Μονάδες 6)  

 

 

3.3. Τη στιγμή t2 επιφέρουμε μια (1) από τις παρακάτω μεταβολές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή IV στο  

σύστημα της ισορροπίας : 

 CO2(g)  +  NO(g) 
1

2

U

U

  CO(g) + NO2(g), ΔΗ < 0 



 

(I) Προσθήκη κατάλληλου καταλύτη με V, Τ = σταθερά,  

(II) Αύξηση του όγκου του δοχείου με Τ = σταθερή,  

(III) Μείωση της θερμοκρασίας,  

(IV) Προσθήκη ποσότητας αέριας CO με V, Τ = σταθερά.  

Στο παρακάτω διάγραμμα που φαίνεται πως μεταβάλλονται οι ταχύτητες υ1 και υ2  

σε συνάρτηση με το χρόνο: 

 
α) Να επιλέξετε ποια μεταβολή επιφέραμε τη χρονική στιγμή t2.  

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 

(Μονάδες 1 + 3) 

 

 

ΘΕΜΑ 4 

Υδατικό διάλυμα HCOOH (Δ1) έχει συγκέντρωση 0,1M. 

   

4.1. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση [Η3Ο+ ]στο διάλυμα Δ1 και το βαθµό ιοντισµού 

του HCOOH στο διάλυµα Δ1.  

 

4.2. Σε 100 ml του Δ1 προστίθενται 900 ml νερού. Να βρείτε το βαθµό ιοντισµού 

του καινούριου διαλύματος (Δ2). 

 

4.3. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυµα Δ1 και ένα 

διάλυµα Δ4 HCOOH(C=0,5M) ώστε να προκύψει διάλυµα Δ5 με α=5*10-3. 

 



4.4. Υδατικό διάλυμα άλατος CH3COOH (c=1M) έχει βαθµό ιοντισµού α=10-3. Ποιο 

είναι ισχυρότερο οξύ, το HCOOH ή το CH3COOΗ; 

 

4.5. Δίνονται τα υδατικά διαλύµατα: Δ1: CΗ3ΝΗ2 1Μ και Δ2: ΝΗ3 με συγκέντρωση 

[ΟΗ- ] ίση με 10-3.  

Να  βρεθούν  οι  βαθµοί  ιοντισµού  των  δύο  βάσεων και η συγκέντρωση του Δ2 αν 

οι σταθερές ιοντισµού των βάσεων είναι Κb=10-4και Κb΄=10-5 αντίστοιχα.  

 

  

Δίνονται:  

• Όλα τα παραπάνω διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 25 °C.  

• Ka(HCOOH) = 10-5, Kw = 10 -14.  

• Οι γνωστές προσεγγίσεις επιτρέπονται από τα δεδοµένα του προβλήµατος.  

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


