
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
(Κεφάλαια 1 - 7) 

 

σελίδα 1 από 4 

Ονοματεπώνυμο:  _________________________________________________________________ Ημ/νία:  _____________________ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1-Α5: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: 

Α1. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα KMnO4; 

α) CH2O 

β) CO 

γ) CH3COOH 

δ) FeCℓ2  

Α2. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης: A (g)  + 2B( g)   3Γ( g)  αν ο ρυθμός 

μείωσης της συγκέντρωσης του Α είναι χ και ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης του Γ 

είναι y, τότε ο λόγος χ:y είναι ίσος με: 

α) 1/3 γ) 3 

β) 2 δ) 1/2 

Α3. Σε θ=25°C, το pH ενός διαλύματος R’COONH3R (Ka R’COOH < Kb RNH2) μπορεί να είναι: 

α) 8 γ) 6 

β) 7 δ) λίγο κάτω από 7 

Α4. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις ο άνθρακας έχει αριθμό οξείδωσης Α.Ο.=+2; 

α) CH4 

β) CHCℓ3  

γ) CO2  

δ) CH3O
‒  

Α5. Σε μια φιάλη γίνεται η αντίδραση:  KOH ( aq)  + HCℓ ( aq)   KCℓ ( aq) + H2O( ℓ )  

Στο «σύστημα» ανήκει: 

α) το H2O 

β) η φιάλη 

γ) ο αέρας 

δ) όλα τα παραπάνω 

Α6. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Ο δεύτερος ιοντισμός του Mg δίνεται από την: Mg (g)   Mg2+
(g) + 2e‒  
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σελίδα 2 από 4 

β) Η καμπύλη αντίδρασης μάς δείχνει πώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός από τα 

αντιδρώντα ή τα προϊόντα σε συνάρτηση με το pH. 

γ) Ένα ρυθμιστικό διάλυμα μπορεί να έχει pH=7 στους 25°C. 

δ) Το πολυμερές BuNa παράγεται με συμπολυμερισμό. 

ε) Στην αντίδραση: Zn  + Cℓ2   ZnCℓ2  ο Zn αποβάλλει ηλεκτρόνια και είναι η 

αναγωγική ουσία. 

 (Α1-Α5: 5x4=20, A6: 5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Να δώσετε τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης. 

 β) Τι είναι ο υβριδισμός; Ποια τροχιακά επικαλύπτονται για τη δημιουργία των 

δεσμών μεταξύ των ατόμων C στην ένωση: CH2=CH-Cℓ  

 γ) Τι καθορίζει ο κάθε κβαντικός αριθμός; 

 δ) Τι είναι η επίδραση κοινού ιόντος; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. 

Β2. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

3Fe ( s ) + 4H2O( g)  Fe3O4(s ) + 4H2( g) , ΔΗ<0 

Ποια επίδραση θα έχουν στη θέση της χημικής ισορροπίας και στην συγκέντρωση του H2 

οι παρακάτω μεταβολές; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

α) ελάττωση του όγκου του δοχείου 

β) απομάκρυνση H2 

γ) προσθήκη CaCℓ2 (αφυδατικό) 

δ) ελάττωση της θερμοκρασίας και ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του δοχείου 

Β3. Διαθέτουμε τέσσερα υδατικά διαλύματα που περιέχουν αντίστοιχα: HCℓ , 

CH3COOH, NaOH και NH3. Αραιώνουμε το καθένα από τα διαλύματα αυτά με σταθερή 

τη θερμοκρασία. Πώς μεταβάλλονται ο βαθμός ιοντισμού (α), το pH και τα συνολικά 

moℓ H3O
+ σε κάθε διάλυμα; (δεν απαιτείται αιτιολόγηση - ισχύουν οι προσεγγίσεις) 

Β4. Για τα χημικά στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5, να βρείτε τη θέση τους στον περιοδικό 

πίνακα και πόσα μονήρη έχει το καθένα. Δίνονται ότι: 

α) Το Σ1 έχει ηλεκτρονιακή δομή [10Ne]3s23p 3  

β) Το Σ2 έχει τη μικρότερη τιμή Ei1 από τα στοιχεία της 17ης ομάδας όπου ανήκει. 

γ) Το Σ3 έχει κατιόν (με φορτίο +2) που έχει ηλεκτρονιακή δομή [18Ar]3d2  



Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
(Κεφάλαια 1 - 7) 

 

σελίδα 3 από 4 

δ) Το Σ4 έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από όλα αλκάλια, όπου ανήκει. 

ε) Το Σ5 έχει τη μεγαλύτερη τιμή Ei 1  στην τρίτη περίοδο. 

(Β1: 9, Β2: 4, B3: 6, Β4: 6 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Με βάση τις παρακάτω χημικές μετατροπές, να βρείτε τους συντακτικούς τύπους 

των οργανικών ενώσεων Α έως Λ. 

Γ2. Ορισμένη ποσότητα KCℓ απαιτεί για την πλήρη οξείδωσή της 500mL διαλύματος 

K2Cr2O7 0,2M παρουσία H2SO4, σύμφωνα με την αντίδραση: 

…KCℓ  + …K2Cr2O7  + … H2SO4   …Cℓ2  + …Cr2(SO4)3  + …K2SO4 + …H2O 

α) Να συμπληρώσετε τους συντελεστές της παραπάνω αντίδρασης και να βρείτε τα 

moℓ του KCℓ που αντέδρασαν. 

β) Το αέριο Cℓ2 που ελευθερώνεται από την αντίδραση, διαβιβάζεται σε δοχείο 

σταθερού όγκου 2L που περιέχει περίσσεια PCℓ3. Το δοχείο θερμαίνεται στους 227°C, 

οπότε αποκαθίσταται η χημική ισορροπία (Χ.Ι.): 

PCℓ3(g) + C ℓ2( g)   PCℓ5(g) , ΔΗ=-55kJ 

Αν για την παραπάνω ισορροπία είναι KC=20 και στην ισορροπία βρέθηκαν 0,2moℓ PCℓ5 , 

να υπολογίσετε: 

(i) την απόδοση της αντίδρασης 

(ii) την ολική πίεση που ασκεί το μίγμα στο τοιχώματα του δοχείου σε Χ.Ι. 

(iii) το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται από την έναρξη της αντίδρασης 

μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. 

Δίνεται: R=0,082 L·atm/moℓ·K 

(Γ1: 9, Γ2: 6+10 μονάδες) 

 ίζημα (Λ) 



Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
(Κεφάλαια 1 - 7) 

 

σελίδα 4 από 4 

ΘΕΜΑ Δ 

Υδατικό διάλυμα Υ1 περιέχει το ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση C. 

40mL του διαλύματος Υ1 ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 

0,2Μ παρουσία του δείκτη ΗΔ. Για το ισοδύναμο σημείο απαιτούνται 40mL διαλύματος 

NaOH. 

Δ1. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση C και τον βαθμό ιοντισμού του ΗΑ στο 

διάλυμα Y1. 

Δ2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ιόντων H3O
+ στο διάλυμα Y2 που προκύπτει 

κατά την παραπάνω ογκομέτρηση τη στιγμή που έχουν προστεθεί 10mL από το 

πρότυπο διάλυμα NaOH. 

Δ3. Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης προκύπτει διάλυμα Υ3. 

α) Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ3. 

β) Ποιος είναι ο λόγος των συγκεντρώσεων  των δύο συζυγών μορφών του δείκτη 

στο διάλυμα Υ3; Τι χρώμα θα έχει το διάλυμα Υ3; 

Δ4. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµίξουµε διάλυμα Υ4 άλατος NaB 

συγκέντρωσης 1Μ µε διάλυµα Υ5 HCℓ 0,1Μ, έτσι ώστε να προκύψει διάλυµα Υ6 με 

pH=6; 

Δίνονται: όλα τα διαλύματα είναι υδατικά και έχουν θερμοκρασία 25°C, Kw=10-14 

Για το HΑ: Ka=10-5 

Για το HΒ: Ka=10-6 

Για τον δείκτη ΗΔ: Ka ΗΔ=2·10-8, όξινη μορφή: κόκκινο - βασική μορφή: κίτρινο χρώμα 

(Δ1: 6 , Δ2: 6 , Δ3: 7, Δ4: 6 μονάδες) 


