
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 1o 

Α.Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

A1. Ποιος όγκος διαλύματος ΚΟΗ συγκέντρωσης 2Μ μπορεί να παρασκευαστεί αν 

διαλύσουμε 0.5 mol ΚΟΗ στο νερό: 

α. 1L             

β. 500ml                

γ. 250ml     

δ.400ml 

 
A2. Σε ποιο από τις επόμενες ποσότητες έχουμε μεγαλύτερο αριθμό μορίων : 

α. 16g O2    

β. 11, 2 L(stp) Cl2     

 γ. 6g H2   

δ. 60g SO3 

Δίνεται: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Ar(O)=16 

 

A3. Η ένωση με μοριακο τύπο C4H10 είναι : 

α. αλκάνιο 

β. αλκένιο 

γ. αλκίνιο 

δ. αλδεύδη 

 

A4. Υδατικό διάλυμα ΗCl έχει συγκέντρωση 1,5Μ. Αν προσθέσουμε νερό  το 

αραιωμένο διάλυμα μπορεί να έχει συγκέντρωση: 

α. 2Μ           

β. 1,6Μ                

 γ. 1,5 Μ     

 δ.1,2 Μ 

Α5. Ο μοριακός τύπος τoυ 2- μεθυλο βουτανίου είναι:  

α. C4H10 

β. C4H8 

γ. C5H12  

δ. C5H12O                                                                        (Μονάδες 20) 



Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος. 
 
1. Η ένωση C5H12 είναι αλκίνιο.   

2. Η τιμή της παγκόσμιας σταθεράς των αερίων (R) εξαρτάται από την πίεση 

και την θερμοκρασία των αερίων. 

3. Οι ενώσεις που έχουν την ομάδα -COOH ανήκουν στα καρβοξυλικά οξέα. 

4. Ο γραμμομοριακός όγκος 1mol αερίου ισούται με 22,4L σε οποιεσδήποτε 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 

5. Διάλυμα ΝaOH συγκέντρωσης 1Μ έχει περισσότερα mol από ότι άλλο διάλυμα 

NaOH 0.2Μ. 

(Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ 2o 
2.1  1. Υδατικό διάλυμα H2SO4 έχει περιεκτικότητα 4,9%w/v και 500 ml. Να 

υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος και την μάζα της διαλυμένης ουσίας; 

 Δίνεται: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Ar(O)=16 

 

2. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει περιεκτικότητα 25%w/v και 2L. Να συγκρίνετε τη 

μάζα της διαλυμένης ουσίας σε αυτό το διάλυμα σε σχέση με το προηγούμενο 

διάλυμα  

 (Μονάδες 4) 

 

2.2.Να ονομάσετε τις ενώσεις: 
 
α.CH3-CH-C≡CH  
β. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

γ. 
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δ. CH3- CH2-CH2-CH2-CΗ=O 
ε. CH3-CH2-CH2-CH2-COOH

                                                              (Μονάδες 6)

 

 
2.3 Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων:  
 
α. 2 μέθυλο 2 προπανόλη 

β. 1,3 βουταδιένιο 

γ.  1 βρωμοπροπάνιο 

δ.  2 βουτανόνη 

ε.  2 πεντανόλη 

στ. 1 βουτένιο            (Μονάδες 8)  

     



2.4 Σε 1 L νερού διαλύονται V L αέριας ΝΗ3 μετρημένα σε θερμοκρασία 27° C και 

πίεση 8,2 atm, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Το διάλυμα που 

προκύπτει έχει συγκέντρωση 2Μ. Να υπολογίσετε τον όγκο V της αέριας ΝΗ3 στις 

παραπάνω συνθήκες.  

Δίνεται: R=0,082 L·atm·mol-1·K-1.   

(Μονάδες 7)  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

3.1 H ένωση Α είναι ένα αλκάνιο που έχει μοριακό τύπο C4Η10 

α) 14,5g του αλκανίου A καίγονται με περίσσεια οξυγόνου.  

1. Να συμπληρώσετε τους συντελεστές της αντίδρασης καύσης 

C4Η10 +Ο2 → CO2 + Η2Ο 

2. Να υπολογιστεί ο όγκος (σε L) του Ο2 που αντέδρασε σε STP.   

3 Να υπολογιστεί η μάζα (σε g) του CO2 και νερού που παράγεται.        

 

         

3.2 Αν σε ένα δοχείο περιέχονται 6,4g CΗ4, να βρείτε:  

α) Πόσα mol CΗ4 υπάρχουν στο δοχείο;.  

β) Ποιος είναι ο όγκος που καταλαμβάνει η ποσότητα αυτή σε πρότυπες  

συνθήκες (STP); 

γ) Η παραπάνω ποσότητα καίγεται σύμφωνα με την αντίδραση 

CΗ4 +Ο2 → CO2 + Η2Ο 

Να συμπληρώσετε τους συντελεστές και να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του CΟ2 

που παράγεται 

Δίνονται οι σχετικές  ατομικές μάζες:   Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

ΘΕΜΑ 4ο    

Σε δοχείο εισάγονται 44,8L H2S μετρημένα σε STP. 

A. Nα υπολογίσετε την ποσότητα του H2S σε mol και τη μάζα του σε γραμμάρια. 

B. Το πλήθος των ατόμων Η που περιέχονται σε αυτήν την ποσότητα και την μάζα 

του S. 

Γ.    Η παραπάνω ποσότητα H2S διαλύεται σε νερό οπότε προκύπτει διάλυμα 

όγκου V1= 2L. Nα βρείτε τη συγκέντρωση του Δ1 και την περιεκτικότητα %w/v. 

Δ.   Στο διάλυμα προσθέτουμε 3L νερό, να βρεθεί η συγκέντρωση του τελικού 

διαλύματος. 

Ε. Η ποσότητα του H2S εξουδετερώνεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα 

NaOH σύμφωνα με την αντίδραση  2 NaOH + H2S→2 H2O + Na2S . 



Να βρεθεί η μάζα του NaOH που χρειάζεται για πλήρη αντίδραση καθώς και η μάζα 

του άλατος που παράγεται 

 
Δίνεται: Αr(H)=1, Αr(S)=32, Ar(O)=16, Ar(Na)=23 

                    

(Μονάδες  25)                                                                            

    

 

Καλή επιτυχία!!! 


