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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

Α1. Σε ποιο από τα επόμενα διαλφματα αν προςκζςουμε ΗCl  κα υπάρχει επίδραςθ κοινοφ ιόντοσ;  

 α. BaCl2                                         β. NH4Ι                                   γ. ΚCN                                                  δ. ΗClO4 

Μονάδεσ 5 

Α2. Σε ποιο από τα επόμενα διαλφματα ιςχφει ο νόμοσ αραίωςθσ του Ostwald;   

α. HCl 0,1 M                           β. CH3COOH 0,1 M- HCl 0,1 M 

γ. Η2SO4 0,2M                        δ. HNO2  0,8M 

Μονάδεσ 5 

Α3. Σε ποιο από τα επόμενα διαλφματα το pH αυξάνεται με αραίωςθ; 

α. Na2SO4                                 β. Νa2CO3                               γ. ΝaCN                        δ. ΝaHSO4                                                                                          

                                                                                                                                             Μονάδεσ 5 

Α4. Ποιοσ από τουσ επόμενουσ θλεκτρολφτεσ υφίςταται θλεκτρολυτικι διάςταςθ;  

α. C2H5NH2                               β. ΝΗ3                    γ. CH3NH3Cl                          δ. (CH3)2ΝΗ 

Μονάδεσ 5 

Α5. Διακζτουμε υδατικό διάλυμα αμμωνίασ Δ1. Αν ςτα διαγράμματα (Ι) και (ΙΙ)  αναπαρίςταται θ 

μεταβολι με το χρόνο των ςυγκεντρϊςεων *ΝΗ3+ και *OH-+ αντίςτοιχα, ποια μεταβολι προκαλοφμε 

ςτο Δ1 τθ χρονικι ςτιγμι t1; 

α. αραίωςθ                                                                           β. μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ           

γ. προςκικθ ςτερεοφ ΝaΟΗ                                              δ.  προςκικθ ςτερεοφ ΝΗ4Cl 

Μονάδες 3 

Πωσ μεταβάλλεται το pH του διαλφματοσ κατά το χρονικό διάςτθμα t1-t2 ; (αυξάνεται, μειϊνεται, ι 

παραμζνει ςτακερό)                                                 

Μονάδες 2 
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ΘΕΜΑ B 

Β1. Για τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, να ςθμειϊςετε (Σ) για κάκε ςωςτι πρόταςθ και (Λ) για 

κάκε λανκαςμζνθ: 

α. Σε μια κερμοκραςία κ o C βρζκθκε ότι το νερό ζχει pH=6,5. Η κερμοκραςία κ o C είναι μικρότερθ 

από 25oC.  

β. Το pH υδατικοφ διαλφματοσ NaA είναι μεγαλφτερο από το pH υδατικοφ διαλφματοσ NaB ίδιασ 

ςυγκζντρωςθσ και ίδιασ κερμοκραςίασ. Συνεπϊσ το  οξφ HA είναι πιο ιςχυρό από το οξφ HB. 

γ. Σε υδατικό διάλυμα H2SO4 0,1 M, ιςχφει  *Η3Ο++ = 0,2 Μ  ςτουσ 25οC. 

δ. Αν αραιϊςουμε ζνα διάλυμα ΚClO4 το pH δε μεταβάλλεται. 

ε. Κατά τθ διάλυςθ του KOH ςτο νερό ςτουσ 25oC το γινόμενο *H3O+] ∙ [ΟHˉ+ 

αυξάνεται.                                                                                                                                            Μονάδες 5 

Να αιτιολογιςετε όλεσ τισ απαντιςεισ ςασ                                                                               Μονάδες  10 

Β2. Σε ζνα υδατικό διάλυμα CH3COOH, τθ χρονικι ςτιγμι t1 αυξάνουμε τθν τιμι ενόσ από τουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ κζςθ τθσ ιοντικισ ιςορροπίασ. Τα δφο ςχιματα που ακολουκοφν 

δείχνουν τθ μορφι που κα ζχει θ καμπφλθ ςυγκζντρωςθσ των μορίων του CH3COOH και των 

ιόντων  CH3COO-. 

α. Ποιον παράγοντα μεταβάλλαμε και γιατί;                                                                              Μονάδες   2 

β. Ποιο από τα διαγράμματα αντιςτοιχεί ςτα μόρια του οξζοσ και ποιο ςτα ιόντα του; Να εξθγιςετε 

τθν απάντθςι ςασ.                                                               

Μονάδες  4  

 
                                                    (Ι)                                                    (ΙΙ) 
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γ. Πωσ κα μεταβλθκοφν τα μεγζκθ:  βακμόσ ιοντιςμοφ (α) του οξζοσ, pH, Κaαπό τθ χρονικι ςτιγμι 

t1ζωσ τθ χρονικι ςτιγμι t2; (αφξθςθ, μείωςθ, καμία μεταβολι) Εξθγιςτε. 

                                                                                                                  Μονάδες  4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε εννζα δοχεία περιζχονται τα επόμενα διαλφματα, ςτουσ 250C: 

Δ1: ΝaΝΟ3 0,1 M            Δ2: ΝΗ3 0,1 M - ΝΗ4Cℓ 0,1 M         Δ3:  ΗBr 0,1 M  

Δ4: ΝaΟΗ 0,1 M             Δ5: ΝH3 0,1 Μ - ΝaOH  0,01M        Δ6:  H2SO4 0,1 M 

Δ7: HCl 0,1 M - HClO4 0,1M   Δ8: HCOONH4 0,1 M     Δ9: Ca(OH)2   0,1M    

Nα βρείτε ποιο διάλυμα περιζχεται ςε κάκε δοχείο με βάςθ τα δεδομζνα του 

επόμενου πίνακα: 

 

Δοχείο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

pH 9 12 0,96 0,7 7 4,5 13,3 1 13 

 

Δίνεται ότι Κa (HCOOH)> Kb (NH3)                                                                                                   Μονάδες 9  

 

Γ2. Υδατικό διάλυμα του άλατοσ RΝΗ3Cl ζχει ςυγκζντρωςθ 1 Μ και pH = 4. 

α) Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ ςτακεράσ διάςταςθσ Κb τθσ βάςθσ RΝH2.    

 Μονάδες 6 

β) Πόςα mL διαλφματοσ RΝΗ3Cl 0,05 Μ πρζπει να προςκζςουμε ςε 50 mL του αρχικοφ διαλφματοσ 

ϊςτε να μεταβλθκεί το pH του κατά μιςι μονάδα; 

Μονάδες 7 

γ) Nα ςυγκρίνετε ωσ προσ τθν ιςχφ τισ βάςεισ RNH2  και ΝΗ3  .                                       

Μονάδες 3 

Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία 25 οC, Kw(H2O) = 10-14,  Κb (NH3) = 10-5 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνονται τα επόμενα υδατικά διαλφματα : 

• Διάλυμα Y1: HΑ 0,04 M ,    Ka = 10-4 

• Διάλυμα Y2: HΒ με pH = 2 

• Διάλυμα Y3: HΓ με pH = 3 και βακμό ιοντιςμοφ α = 0,01 

• Διάλυμα Υ4 : NaA  0,02 M 

 

Δ1. α. Να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ του οξζοσ ΗΓ ςτο διάλυμα Υ3.      

Μονάδεσ 2 

       β. Αν τo Υ3 παραςκευάςτθκε με διάλυςθ 12 g του κορεςμζνου μονοκαρβοξυλικοφ 

         οξζοσ ΗΓ ςε 2L νερό να βρείτε το ςυντακτικό τφπο του ΗΓ.                 

Μονάδεσ 2 

Δ2. Το διάλυμα Υ2 αραιϊνεται με Η2Ο ςε δεκαπλάςιο όγκο, οπότε το pH του διαλφματοσ 

μεταβάλλεται κατά μία μονάδα.  

α. Να βρείτε τθν αρχικι ςυγκζντρωςθ του ΗΒ ςτο διάλυμα.                         

 Μονάδεσ 3 

β. Να κατατάξετε τα οξζα ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ κατά ςειρά αυξανόμενθσ ιςχφοσ.       

Μονάδεσ 3 

Δ3. Πόςα L υδατικοφ διαλφματοσ ΗCl 0,04M (Υ5) πρζπει να προςκζςουμε ςε 500 mL του Υ4 ϊςτε να 

προκφψει διάλυμα Υ6 με pH = 2;                                         

Μονάδεσ 3 

Δ4. Αναμειγνφουμε 1 L διαλφματοσ Υ1  με  1 L Y4. Να υπολογίςετε το pH του διαλφματοσ Υ7 που κα 

προκφψει.                                                                         

Μονάδεσ 6 

 

Δ5. Aναμειγνφουμε 1 L διαλφματοσ Υ1 με 1L διαλφματοσ Υ3 , οπότε προκφπτει διάλυμα Υ8. Να 

υπολογίςετε τθν *Η3Ο++ του διαλφματοσ Υ8.                           

Μονάδεσ 6 

 

Δίνεται ότι:  

Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία κ = 25 °C,  Kw = 10−14,  log2 = 0,3. 

 Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ. 
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ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


