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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο: 

 

Α1. Με αξαίσζε κεηώλεηαη νπσζδήπνηε ην pH ελόο δηαιύκαηνο πνπ πεξηέρεη: : 

 α.NaHSO4                                      β.ΝΗ4Cl-NH3                    γ.Na2CO3                       δ.NaH2PO4 -Na2HPO4 

Μονάδες 5 

 

Α2. Ο δεζκόο κεηαμύ ηνπ 2
νπ 

θαη ηνπ 3
νπ 

αηόκνπ άλζξαθα ζηελ έλσζε HC≡C–CH=CH2 

δεκηνπξγείηαη κε επηθάιπςε πβξηδηθώλ ηξνρηαθώλ:  

α. sp
3
–sp

3                                         
β. sp–sp

2                                 
γ. sp

2
–sp

3                                         
δ. sp

3
–sp  

Μονάδες 5 

 

Α3.Πνηα από ηηο επόκελεο ειεθηξνληαθέο δνκέο αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν θζνξίνπ (9F) ζε 

δηεγεξκέλε θαηάζηαζε; 

α. 1s
2
2s

2
2p

5                                      
β. 1s

2
2s

1
2p

6                         
γ. 1s

2
2s

2
2p

6                                       
δ. 1s

1
2s

1
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7
.   

 

Μονάδες 5     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Α4. Πνην είλαη ην πιήζνο ησλ p αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ ηνπ αηόκνπ 16 S πνπ  πεξηέρνπλ e
-
 ζηε 

ζεκειηώδε θαηάζηαζε;         

α. 2                                    β.5                              γ.6                                     δ.9                                                                                                

 

Μονάδες 5 

 

Α5.  

 Από  ηηο πξνεγνύκελεο  γξαθηθέο παξαζηάζεηο , ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο κε ηε ζεξκνθξαζία 

απεηθνλίδεηαη θαιύηεξα από ηελ: 

α. θακπύιε Ι                     β. θακπύιε ΙΙ                    γ. θακπύιε ΙΙΙ                    δ. θακπύιε IV 
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ΘΕΜΑ B 

 

Β1. Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, λα ζεκεηώζεηε (Σ) γηα θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη (Λ) γηα θάζε 

ιαλζαζκέλε: 

α. Σην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ νη ππνζηηβάδεο 2s θαη 2p έρνπλ ίδηα ελέξγεηα. 

 β. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηόζν κηαο εμώζεξκεο όζν    θαη 

κίαο ελδόζεξκεο αληίδξαζεο. 

γ. Τα θάξκαθα δξνπλ πην γξήγνξα ππό κνξθή ραπηώλ παξά ππό κνξθή ζθόλεο 

δ. Σηελ αληίδξαζε  Η2S + Br2→ 2HBr + S  ην H2S ζπκπεξηθέξεηαη σο νμεηδσηηθό. 

ε. Η νμείδσζε ησλ πξσηνηαγώλ θαη δεπηεξνηαγώλ αιθννιώλ επηηπγράλεηαη κόλν παξνπζία 

νμεηδσηηθώλ κέζσλ, όπσο KMnO4 ή K2Cr2O7 παξνπζία H2SO4. 

Μονάδες 5 

 

Β2. Να αηηηνινγήζεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο                                                        

Μονάδες  10    

 

 

Β3. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ, Γ  γηα ηα νπνία ηζρύνπλ: 

Ι.  Τν ζηνηρείν Α έρεη 3 κνλήξε ειεθηξόληα θαη αλήθεη ζηε δεύηεξε πεξίνδν. 

ΙΙ. Τν ζηνηρείν Β είλαη ην πην ειεθηξαξλεηηθό ζηνηρείν. 

ΙΙΙ. Τν ζηνηρείν Γ είλαη ην κεγαιύηεξν ηεο 3
εο

 πεξηόδνπ. 

ΙV. Τν  θαηηόλ Γ 
2+

 έρεη δνκή επγελνύο αεξίνπ ελώ ην Γ είλαη ζηνηρείν ηεο 3
εο

 πεξηόδνπ. 

α. Να βξείηε ηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο ησλ Α,Β,Γ,Γ.                                            

Μονάδες  2    

β. Να βξείηε ηε ζέζε ησλ Α, Β, Γ, Γ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (νκάδα, ηνκέαο όισλ θαη ηελ πεξίνδν γηα 

ην  ζηνηρείν Β)                                                                                    

Μονάδες  3 

γ. Να ζπγθξίλεηε σο πξνο ην κέγεζνο ηα ζσκαηίδηα Α
3- 

, Β
- 

, Γ 
+
, Γ 

2+
.            

Μονάδες  3 

δ. Να ζπγθξίλεηε ηα ζηνηρεία Γ θαη Γ σο πξνο ηε δεύηεξε ελέξγεηα ηνληηζκνύ   
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Μονάδες  3 

 

        

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γίλεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ρεκηθώλ κεηαηξνπώλ: 

 
Ξ   +  ΗCl   →  Π 

 

Γ1.Να πξνζδηνξίζεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ  Α έσο Π. 

Μονάδες 14 

 

Γ2. Ιζνκνξηαθέο πνζόηεηεο από ηηο  ελώζεηο  Π  θαη Σ  ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαγξάκκαηνο 

ηνπνζεηνύληαη ζε δνρείν θαη απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία:  

 

Π (ℓ) + Σ (ℓ)  Θ(ℓ) + Η2Ο(ℓ) , ΔΗ ≅ 0 
 

α. Αλ Kc = 4,ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηζρύεη ππνρξεσηηθά:  
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i) α > 3/4                    ii) [Θ] = [Σ]                iii) α =  2/3             iv) [Θ] < [Σ].           

Μονάδες 3 

 

β. Πνηα επίδξαζε ζα έρνπλ ζηελ Κc , ζηε ζπγθέληξσζε  [Θ] θαη ζηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο πξνο ηα 

δεμηά πνξείαο νη επόκελεο κεηαβνιέο: 

i) αύμεζε ζεξκνθξαζίαο                                                                                              

Μονάδες 2 

ii) πξνζζήθε αθπδαηηθνύ κέζνπ (π.ρ CaCl2)                                                              

Μονάδες 2 

iii) πξνζζήθε  νξγαληθνύ δηαιύηε                                                                              

Μονάδες 2 

iv) πξνζζήθε θαηαιύηε                                                                                              

Μονάδες 2 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Γ1. Η ακκσλία (ΝΗ3) παξαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ακθίδξνκε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από 

ηελ παξαθάησ ρεκηθή εμίζσζε: 

 

Ν2 (g) + 3H2 (g)  2 NH3(g) 

 

Σε δνρείν όγθνπ 8 L, ζε ζεξκνθξαζία ζ1 εηζάγνληαη 5 mol Ν2 θαη 11 mol H2. Σηελ θαηάζηαζε 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο δηαπηζηώλεηαη όηη ε πνζόηεηα ηεο ακκσλίαο είλαη 2 mol.  

 

α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε (κε κνξθή θιαζκαηηθνύ αξηζκνύ) ηεο αληίδξαζεο ζύλζεζεο ηεο 

ακκσλίαο. 

                                                                                                              Μονάδες 4 

β. Να ππνινγίζεηε ηελ ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο Kc ηεο αληίδξαζεο ζύλζεζεο ηεο ακκσλίαο ζηε 

ζεξκνθξαζία ζ1.                                                                                    

Μονάδες 3 

γ. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κείγκαηνο ηζνξξνπίαο γίλεη ζ2, όπνπ ζ2 > ζ1, ηόηε ηα ζπλνιηθά mol ηνπ 

κίγκαηνο ηζνξξνπίαο γίλνληαη 15. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ αληίδξαζε ζρεκαηηζκνύ ηεο ακκσλίαο σο 

ελδόζεξκε ή εμώζεξκε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Μονάδες 3 
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Γ2. Από ην παξαπάλσ κείγκα ηζνξξνπίαο ιακβάλνληαη 0,02 mol ΝΗ3, ηα νπνία δηαιύνληαη ζε λεξό, 

νπόηε ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Υ1 όγθνπ 200 mL. 

Τν δηάιπκα αλακεηγλύεηαη κε  πξόηππν δηάιπκα ΗCl  0,1 M. Όηαλ έρνπλ αληηδξάζεη ηα κηζά mol  

ηεο ακκσλίαο ην pH  ηνπ δηαιύκαηνο είλαη 9.  Να ππνινγίζεηε: 

α)  ηελ Kb ηεο ακκσλίαο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεηξάκαηνο .                                      

Μονάδες 3 

β)  ην  pH  ηνπ δηαιύκαηνο όηαλ ε ακκσλία έρεη αληηδξάζεη πιήξσο.                        

Μονάδες 4 

 γ) Τη ρξώκα ζα έρεη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ πιήξε αληίδξαζε αλ πξνζζέζνπκε ζε απηό 

κεξηθέο ζηαγόλεο δείθηε θαηλνινθζαιεΐλε ( pKa =9 , HΓ: άρξσκε, Γ
-
 : εξπζξντώδεο) 

Μονάδες 3  

Γ3. 10 mL  ηνπ Υ1  αλακεηγλύνληαη κε 40 mL δηαιύκαηνο CH3CH2NH2 0,01Μ. Να ππνινγίζεηε ην  

pH ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη.                                                  

Μονάδες 3 

Γ4. Έλα πδαηηθό δηάιπκα θαηλόιεο (C6H5OH) ζπγθέληξσζεο 0,01Μ έρεη pH = 6. Να  ζπγθξίλεηε σο 

πξνο ηελ ηζρύ ηε ζπδπγή βάζε ηεο θαηλόιεο κε ηελ NH3.                            

Μονάδες 2 

 

Γίλεηαη όηη: Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ=25 °C, Kw=10
−14

, CH3CH2NH2: Κb = 

10
-4

,  

log5 = 0,7. 

 

Τα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επιτρέποσν ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (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  .  

 


