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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                        Γενικής Παιδείας &  Προετοιμασίας Γ                                                               

 

ΘΕΜΑ Α 
Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

Α1. Με αραίωςθ μειϊνεται οπωςδιποτε  το pH ενόσ διαλφματοσ που περιζχει:  

 α.    NaHSO4                    β.ΝΗ4Cl                           γ. Na2CO3                          δ. NaH2PO4 

  Μονάδεσ 5 

Α2. Δφο διαλφματα οξζων ΗΑ (Δ1) και ΗΒ (Δ2) αντίςτοιχα ζχουν το ίδιο pH. Αραιϊνουμε και τα δφο 

διαλφματα, μζχρι δεκαπλαςιαςμοφ του όγκου τουσ. Τα νζα αραιωμζνα διαλφματα (Δ1ϋ και Δ2ϋ) που κα 

προκφψουν ζχουν μεταβολι pH κατά μία μονάδα το πρϊτο και κατά μιςι μονάδα το δεφτερο. Ποιο από τα 

δφο οξζα είναι ιςχυρό και ποιο αςκενζσ;  

α. ΗΑ αςκενζσ και ΗΒ ιςχυρό  

β. ΗΑ ιςχυρό και ΗΒ αςκενζσ  

γ. ΗΑ ιςχυρό και ΗΒ ιςχυρό  

δ. δεν επαρκοφν τα δεδομζνα για να αποφαςίςουμε:  

  Μονάδεσ 5 

Α3.To αμινοξφ γλυκίνθ (H2NCH2COOH) δεν αντιδρά με:  

α. HCl                     β. H2NCH2COOH                    γ. KOH                     δ. ΚCl   

                                                                                                                                                 Μονάδεσ 5 

Α4. Σε ζνα μόριο CH2=CH−CH=O ζχουμε:  
α. 6 ς (ςίγμα) και 2 π (πι) δεςμοφσ  
β. 5 ς (ςίγμα) και 1 π (πι) δεςμοφσ  
γ. 7 ς (ςίγμα) και 2 π (πι) δεςμοφσ  
δ. 5 ς (ςίγμα) και 4 π (πι) δεςμοφσ.                                                                                    

Μονάδεσ 5  
                                                                                                                           

Α5. i) Να γραφοφν οι αντιδράςεισ πολυμεριςμοφ του βινυλοχλωριδίου και του 2‐χλωρο‐1,3-βουταδιζνιου.    

                                                                                                                  Μονάδεσ    2  

ii. Τι γνωρίηετε για τον ςυμπολυμεριςμό;                                              

iii. Τι γνωρίηετε για τα Buna S  και Buna N ;                                                                    

Μονάδεσ   3    

 

 

 

ΘΕΜΑ B 

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

λανκαςμζνθ δίνοντασ και μια ςφντομθ αιτιολόγθςθ: 
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α. Ο αυτοϊοντιςμόσ του νεροφ μπορεί να αποδειχκεί πειραματικά με μετριςεισ αγωγιμότθτασ μεγάλθσ 

ακρίβειασ . 

β. Κατά τον πολυμεριςμό του 2−μεκυλο−2−βουτζνιου προκφπτει πολυμερζσ με τφπο:          

 

γ. Οι δφο θλεκτρονιακζσ δομζσ που ακολουκοφν παραβιάηουν τον κανόνα του  Hund και τθν απαγορευτικι 

αρχι του Pauli. 

 

 δ. Ωσ προσ το μζγεκοσ των  ςωματιδίων ιςχφει θ ςειρά:  11Νa+ <  10Νe   <  9F
-  < 11Νa 

ε. Το ςαλικυλικό οξφ και θ m-κρεςόλθ μποροφν να διαςπάςουν τα ανκρακικά άλατα:

                                                                         Μονάδες 5 

 

Β2. Σε δοχείο ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 

Α(g) + xB(g)   2Γ(g) , ΔH < 0 

Η ολικι πίεςθ ςτο δοχείο είναι 10atm. Διατθρϊντασ τθ κερμοκραςία ςτακερι, υποδιπλαςιάηουμε τον όγκο 

του δοχείου (V’= 
𝑉

2
), οπότε θ ολικι πίεςθ γίνεται τελικά 20 atm. 

Να εξθγιςετε:  

α) Ποια είναι θ τιμι του ςτοιχειομετρικοφ ςυντελεςτι x ςτθ χθμικι εξίςωςθ; 

β) Πωσ μεταβάλλονται θ ςυγκζντρωςθ του Α , θ τιμι τθσ Kc και θ ολικι πίεςθ αν γίνουν οι εξισ μεταβολζσ: 

i) Προςκικθ ποςότθτασ Β  (V,T:ςτακερά) 

ii) Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (V : ςτακερόσ)   

iii) Αφξθςθ του όγκου του δοχείου ( Τ: ςτακερι) 

iv) Προςκικθ ςτερεοφ Δ που αντιδρά με το Γ (V,T:ςτακερά) 

v) Προςκικθ He, (V,T:ςτακερά)                                                                                    Μονάδες  10    
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Β3. Το διάγραμμα που ακολουκεί παριςτάνει τθν καμπφλθ αντίδραςθσ για μιασ από  

τισ ουςίεσ τθσ αντίδραςθσ: 

2 Α s  + 𝛣 ℓ → 2 𝛤 𝑔  

α) Σε ποια ουςία αναφζρεται το διάγραμμα; 

β) Να υπολογίςετε τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ ςτο χρονικό διάςτθμα Δt = 2 – 3 min. 

γ) Να υπολογίςετε τθ ςτιγμιαία ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ για t = 1 min. 

δ) Προτείνετε πειραματικι μζκοδο τθν οποία μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε προκειμζνου να 

καταςκευάςουμε μια τζτοια καμπφλθ αντίδραςθσ.                     

  

 
 

Μονάδες  6 

 

Β4.  Ο δείκτθσ Β είναι μια αςκενισ μονοπρωτικι βάςθ με Κb = 10- 4. H βαςικι του μορφι ζχει κόκκινο χρϊμα 

το οποίο επικρατεί όταν θ ςυγκζντρωςθ τθσ είναι 8 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν όξινθ,  είναι  ενϊ θ όξινθ 

ζχει κίτρινο χρϊμα το οποίο επικρατεί όταν θ ςυγκζντρωςθ τθσ όξινθσ μορφισ είναι 25 φορζσ μεγαλφτερθ 

από τθν βαςικι.  

i) Ποια είναι θ περιοχι pH αλλαγισ χρϊματοσ του δείκτθ;  

ii) Ποια θ τιμι του λόγου *Β+/ΒΗ++ και το χρϊμα που κα επικρατεί ςε διάλυμα αμίνθσ RNH2 1Μ με Kb=10- 4;  

Δίνεται log2 = 0,3.  

                                                                                                                  Μονάδες  4                                                                                                     

Δίνεται ότι: 
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 Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία κ=25 °C, Kw=10−14 

        

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 

 

Γ1. Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων Α ζωσ Λ.  

Μονάδεσ 7,5            

 

Γ2. Ζξι  δοχεία περιζχουν το κακζνα μία από τισ ενϊςεισ: αικανικό οξφ, μεκανικό οξφ, οξαλικό νάτριο, 2-

βουτανόλθ, προπάνιο και διαικυλαικζρασ .  

Αν ςτθριχτοφμε ςτισ διαφορετικζσ χθμικζσ ιδιότθτεσ των παραπάνω ενϊςεων, πϊσ μποροφμε να βροφμε 

ποια ζνωςθ περιζχεται ςε κάκε δοχείο; Να γράψετε τισ  χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων ςτισ οποίεσ 

βαςιςτικατε για να κάνετε τθ διάκριςθ.  

                                                                                                                                                 Μονάδεσ  6     

      

 

Γ3. Για τθν αμφίδρομθ αντίδραςθ του διαγράμματοσ χθμικϊν μετατροπϊν του κζματοσ Γ1:  

  𝐴(ℓ)  + 𝐻2𝑂(ℓ)    𝛣(ℓ)  +    𝛤(ℓ)  , ιςχφουν:  ΔΗ=0 , Kc = 0,25 ανεξάρτθτα από τθ φφςθ των Α, Β, Γ . 

Ποιεσ από τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ μποροφν να γίνουν ϊςτε να αυξθκεί θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ; 

1. Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ 
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2. Προςκικθ αφυδατικοφ (π.χ CaCl2) 

3. Χρθςιμοποίθςθ περίςςειασ  Α 

4. Απομάκρυνςθ ποςότθτασ του Β με απόςταξθ 

5. Αραίωςθ του διαλφματοσ με προςκικθ οργανικοφ διαλφτθ. 

                                                                                                                                                Μονάδεσ  5  

 

Γ4. 11,2 g Fe αντιδροφν πλιρωσ με 280 mL διαλφματοσ KMnO4 ςυγκζντρωςθσ 0,4 Μ παρουςία H2SO4, οπότε 

ο Fe οξειδϊνεται και ςχθματίηει μείγμα κειϊκϊν αλάτων του Fe+2   και  Fe+3 . Να υπολογίςετε το ποςοςτό % 

του Fe που οξειδϊκθκε προσ  Fe+3.  Αναμζνατε το αποτζλεςμα με βάςθ τθν  θλεκτρονιακι δομι των δφο 

ιόντων ; Εξθγείςτε.  

Δίνεται:  26Fe και ΑrFe=56                                                                                                  

 Μονάδεσ 6,5 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγονται 4 mol ιςομοριακοφ μείγματοσ Η2 και Ι2 και κερμαίνονται ςτουσ κ1 
0 C.  

κερμαίνονται  ςτουσ κ1
0 C, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία :     Η2(g) + I2(g)   2HI(g) 

Για τθν οποία είναι Kc = 4 , ςτουσ κ1
0C. To αζριο HI που παράγεται διαλφεται ςε  5 L  διαλφματοσ  CH3ΝΗ3Cl 

0,2 Μ οπότε  προκφπτει το διάλυμα Υ1. 

Δ1. Να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ του ΗΙ και  το pH ςτο διάλυμα Υ1.            

 Μονάδεσ  7   

 

Δ2. Αν με αφξθςθ τθ κερμοκραςίασ ςτο δοχείο τθσ ιςορροπίασ οδθγοφμαςτε ςε αφξθςθ του pH ςτο  

διάλυμα Υ1 , να χαρακτθρίςετε το ςχθματιςμό του ΗΙ ωσ ενδόκερμθ ι εξϊκερμθ αντίδραςθ                                                                                                                            

Μονάδεσ  2 

 

Δ3. 50 mL από το διάλυμα Υ1 ογκομετροφνται  με πρότυπο διάλυμα Ca(ΟΗ)2  (Υ2) ςυγκζντρωςθσ 0,5 Μ.  

α) Πόςα κατακόρυφα τμιματα κα εμφανίηει θ καμπφλθ ογκομζτρθςθσ ; 

β) Πόςα mL προτφπου απαιτοφνται για πλιρθ εξουδετζρωςθ του ογκομετροφμενου διαλφματοσ;                                                                                                                       

Μονάδεσ  2+3 

 

Δ4. Όταν ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα ζχουν προςτεκεί 17,5 mL προτφπου ποιο κα είναι το pH;    
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                                                                                                                              Μονάδεσ  3                                                                                      

 

Δ5.Αναμειγνφουμε  ίςουσ όγκουσ  από το διάλυμα Υ2 και από διάλυμα Υ3 : ΗCOOH  2 M. Να υπολογίςετε το 

pH του διαλφματοσ που κα προκφψει .                                        

 Μονάδεσ  3  

                                                     

Δ6.  Δφο μακθτζσ Α και Β ογκομζτρθςαν, χωριςτά ο κακζνασ, 25 mL του ίδιου αγνϊςτου διαλφματοσ ΝΗ3 με 

πρότυπο διάλυμα ΗCl 0,1 Μ. Ο μακθτισ Α χρθςιμοποίθςε ωσ δείκτθ φαινολοφκαλεΐνθ με περιοχι pH 

αλλαγισ χρϊματοσ 8,2-10 και προςδιόριςε τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ΝΗ3 ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα ίςθ με 

CA. O μακθτισ Β χρθςιμοποίθςε ωσ δείκτθ κόκκινο του μεκυλίου με περιοχι pH αλλαγισ χρϊματοσ 4,7 - 6,2 

και προςδιόριςε τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ΝΗ3 ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα ίςθ με CΒ. 

α. Ποιοσ μακθτισ προςδιόριςε ακριβζςτερα τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ΝΗ3 ςτο 

ογκομετροφμενο διάλυμα; 

β. Ποια από τισ ςυγκεντρϊςεισ CA και CΒ είναι μεγαλφτερθ; 

γ. Να αναφζρετε δφο παράγοντεσ που γενικότερα επθρεάηουν το κατακόρυφο τμιμα μιασ καμπφλθσ 

ογκομζτρθςθσ οξυμετρίασ ι αλκαλιμετρίασ. 

Να αιτιολογιςετε όλεσ τισ απαντιςεισ ςασ. 

Μονάδεσ  5 

Δίνεται ότι: 

 Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία κ=25 °C, για τθν CH3NH2: Kb = 10-4 , για το HCOOH  0,1M   (Κa 

= 10-4) , Kw=10−14,log 2 = 0,3, log3 =0,48. 

Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ. 

 

 

  
 

 
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.  
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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  .  

 


