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ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ A: 
 
A.1.   
Σε υδατικό διάλυµα CH3COOH ποια από τις παρακάτω ενέργειες προκαλεί 
µείωση του βαθµού ιοντισµού α και ταυτόχρονα µείωση του pH; 
Α. Προσθήκη Η2Ο. 
Β. Προσθήκη CH3COONa. 
Γ. Προσθήκη ΗCl. 
Δ. Προσθήκη ΚCl. 

Μονάδες 5 
A.2.   
Δίνεται η παρακάτω ισορροπία: 

A(g) + B(g)  ⇌ Γ(g) ,  ΔΗ>0. 
Σε ποιες από τις παρακάτω συνθήκες µπορούµε να έχουµε την µεγαλύτερη απόδοση; 
Α. Θερµοκρασία 100 °C και πίεση 2atm. 
Β. Θερµοκρασία 100 °C και πίεση 5atm. 
Γ. Θερµοκρασία 200 °C και πίεση 2atm. 
Δ. Θερµοκρασία 200 °C και πίεση 5atm. 

Μονάδες 5 
A.3.   
Ποιο από τα στοιχεία µε την παρακάτω ηλεκτρονιακή δοµή στη θεµελιώδη 
κατάσταση, έχει τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού; 
Α. 1s22s22p63s2   
Β. 1s22s22p63s23p1 
Γ. 1s22s22p63s23p6 
Δ. 1s22s22p63s23p64s1. 

Μονάδες 5 
A.4.   
 
Στο άτοµο 38Sr στη θεµελιώδη κατάσταση, ο αριθµός των ηλεκτρονίων µε ml=-1 
είναι: 
Α. 2  
Β. 8 
Γ. 12  
Δ. 18 

Μονάδες 5 
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A.5.   
Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις άτοµο µετάλλου ή ιόν µετάλλου 
ανάγεται; 
Α. 2FeCl2(aq) + Cl2(g) Ò 2FeCl3(aq) 
Β. CuS(s) + O2(g)  Ò Cu(g) + SO2(g) 
Γ. 2Al(OH)3(aq)  Ò  Al2O3(s) + 3H2O(l) 
Δ. Ca(s) + 2HCl(aq)  Ò  CaCl2(aq) + H2(g). 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ B: 
 
B.1.    
Η παρακάτω κατανοµή ηλεκτρονίων στα τροχιακά των υποστοιβάδων 3d και 4s 
ανήκει σε στοιχείο µετάπτωσης (Χ) της τέταρτης περιόδου στη θεµελιώδη 
κατάσταση. 

 
 

1. Σε ποια οµάδα ανήκει το στοιχείο αυτό; 
2. Να αναφέρετε ονοµαστικά τον κανόνα και την αρχή δόµησης µε βάση τα 

οποία είναι σωστή η παραπάνω κατανοµή. 
3. Το στοιχείο Χ σχηµατίζει τα ιόντα Χ2+ και Χ3+. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια 

έχουν; Ποιο έχει το µεγαλύτερο µέγεθος; 
4. Αν το παραπάνω στοιχείο Χ είναι ο σίδηρος, να συµπληρώσετε την 

παρακάτω χηµική εξίσωση(προϊόντα και συντελεστές). 
 

FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl Ò 
 

Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώµα σ’αυτή την αντίδραση; 
Εξηγείστε. 

Μονάδες 10 
B.2.   
Σε υδατικό διάλυµα ενός ασθενούς οξέος ΗΑ βρέθηκε ΡΗ=3.  
Σε υδατικό διάλυµα ενός ασθενούς οξέος ΗΒ βρέθηκε επίσης ΡΗ=3. 
Για την πλήρη εξουδετέρωση 100mL καθενός από τα δύο διαλύµατα 
απαιτήθηκαν 50mL και 250mL αντίστοιχα, του ίδιου διαλύµατος ΚΟΗ. 
Να βρείτε ποιο οξύ είναι ισχυρότερο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Τα διαλύµατα βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. 

Μονάδες 5 
B.3.   
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σωστές ή λάθος: 
Α) Με την αραίωση υδατικού διαλύµατος ΝΗ3 υπό σταθερή θερµοκρασία,  
ο αριθµός mol ΟΗ- αυξάνεται αλλά η συγκέντρωση [ΟΗ-] µειώνεται. 
Β) Με αύξηση της πίεσης αυξάνεται η ταχύτητα των χηµικών αντιδράσεων. 
Γ) Στην οργανική ένωση CH3CN τα άτοµα άνθρακα από αριστερά προς τα δεξιά 
έχουν αριθµό οξείδωσης -3 και +3 και υβριδισµό sp3 και sp αντίστοιχα. 
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Δ) Η ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι ανάλογη µε την ενέργεια ενεργοποίησης. 
Ε) Σε κλειστό δοχείο εισάγουµε αέριο µίγµα N2 και H2 . Τα συστατικά του 
µίγµατος αντιδρούν, οπότε αποκαθίσταται ισορροπία: 

Ν2(g) + 3H2(g)  ⇌ 2NH3(g),      ΔΗ = -22 kcal 
Η ελάττωση της πίεσης, µε αύξηση του όγκου του δοχείου, προκαλεί µετατόπιση 
της θέσης χηµικής ισορροπίας προς τα αριστερά, σε σταθερή θερµοκρασία. 
Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. 

Μονάδες  10 
ΘΕΜΑ Γ: 
 
Γ.1.  
Να βρείτε τις οργανικές ενώσεις A,B,Γ,Δ,Ε,Ζ,Κ,Λ,Μ,Ν στο παρακάτω διάγραµµα 
µετατροπής: 
 

Α
CνH2ν+1Cl

Β Γ Δ

Ε

ΚΛ

Μ

+Μg

ΝaΟΗ
αλκοολικό

Βr2/CCl4 +2NaOH/ROH

+H2O/HgSO4
            H2SO4

+M

+H2OI2/KOH
κίτρινο ίζημα + N

Ζ

+Η2Ο/Η2SO4

 
 

Μονάδες 10 
Γ.2.   
i) Πως  µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις; 
CH3CH=O, CH3CH2OH, CH3COOH. 
ii) Σε κατάλληλες συνθήκες αναµειγνύουµε  ισοµοριακές ποσότητες CH3CH2OH 
και CH3COOH. Να γράφει η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιεί-
ται. Να βρεθεί η απόδοση της αντίδρασης αν δίνεται Kc=4. 

Μονάδες 6 
Γ.3.   
Οµογενές µίγµα αποτελείται από δύο ισοµερείς ενώσεις  µε µοριακό τύπο C3H8O. 
Ποσότητα του µίγµατος ίση µε 18 g αντιδρά µε περίσσεια Νa, οπότε ελευθερώ-
νονται 2,24 L αερίου, µετρηµένα σε συνθήκες STP. Ίση ποσότητα του µίγµατος 
µπορεί να αποχρωµατίσει 800mL διαλύµατος KMnO4 0,2M, παρουσία H2SO4.  
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Nα βρεθεί η σύσταση του µίγµατος σε mol κι οι συντακτικοί τύποι των 
οργανικών ενώσεων. Δίνονται Αr(C=12, H=1, O=16). 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ Δ: 
 
Δίνονται τα υδατικά διαλύµατα: 
Y1  CH3COOH 1M (Ka=10-5) 
Y2   ασθενούς οξέος HA 1M 
Y3  NaOH 1M. 
Α. Πόσα λίτρα νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 2 L του διαλύµατος Y1 ώστε ο 
βαθµός ιοντισµού να διπλασιαστεί; 

Μονάδες 5 
Β. Διαθέτουµε 2 L του υδατικού διαλύµατος Y1 και 3 L του υδατικού διαλύµατος 
Y3. Ποιος είναι ο µέγιστος όγκος ρυθµιστικού διαλύµατος µε pH = 5 που µπορού-
µε να παρασκευάσουµε; 

Μονάδες 7 
Γ. Σε 1 L του διαλύµατος Υ2 προσθέτουµε 500 mL του διαλύµατος Y3. Στο ρυθµι-
στικό διάλυµα Y4 που προκύπτει, προσθέτουµε ακόµη ορισµένο όγκο(V L) από 
το διάλυµα Υ3, έτσι ώστε στο νέο ρυθµιστικό διάλυµα που προκύπτει Υ5, το pH 
να έχει µεταβληθεί κατά 1 µονάδα, σε σχέση µε το διάλυµα Υ4. Να βρεθεί ο όγκος 
V του διαλύµατος Υ3 που προστέθηκε. 

Μονάδες 8 
Δ. Οι παρακάτω καµπύλες ογκοµέτρησης δείχνουν την µεταβολή pH κατά την 
ογκοµέτρηση δύο διαλυµάτων µε ίσους όγκους, του ασθενούς οξέος ΗΑ κι ενός 
άγνωστου οξέος ΗΒ, µε το ίδιο πρότυπο διάλυµα ΚΟΗ. 
 

 
                                                                                όγκος διαλύµατος ΚΟΗ(mL) 
 

I. Ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε κάθε οξύ; 
II. Πoιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο; 

III. Πoιο οξύ έχει µεγαλύτερη συγκέντρωση; 

Οξύ 1 

Οξύ 2 
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IV. Ο δείκτης φαινολοφθαλεϊνη µε pKa=9 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στις 
δύο ογκοµετρήσεις; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25 oC  όπου Κw = 10-14. 
Ισχύουν όλες οι σχετικές προσεγγίσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 

 

 


