
ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ» 
ΠΕΜΠΣΟ ΚΤΚΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 

 
 

Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                                        Μαιοσ 2019 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 

  Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 
Α1. Με αραίωςθ μειϊνεται οπωςδιποτε το pH ενόσ διαλφματοσ που περιζχει: : 

 α.C6H5ONa                                      β.ΝΗ4Cl-NH3                    γ.H2CO3                       δ.NaH2PO4 -Na2HPO4 

Μονάδεσ 5 

Α2. Ροια από τισ παρακάτω ενϊςεισ δεν αντιδρά με NaOH; 

α. C6H5OH                         β. CH3COOH                     γ. CH3CH2Cl         δ. CH3CH2OH 

Μονάδεσ 5 

Α3. Η ζνωςθ CH3CHBr2 μπορεί να προκφψει με προςκικθ HBr 

ςτθν ζνωςθ 

α. CH2=CH2                                β. CH2=CH - Cℓ             γ. Br - CH = CH – Br        δ. CH≡CH 

Μονάδεσ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Α4. Σε αραιό υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου V1 με βακμό ιοντιςμοφ α1 (α1<0,1) προςκζτουμε νερό ςε ςτακερι 
κερμοκραςία, μζχρι ο τελικόσ όγκοσ του διαλφματοσ να γίνει 4V1. Ο βακμόσ 
ιοντιςμοφ α2 τθσ ΝΗ3 ςτο αραιωμζνο διάλυμα είναι: 
α. α2 = 2α1                                   β. α2 = 4α1                                 γ. α2 = α1                                   δ. α2 = ½ α1 

Μονάδεσ 5 
Α5. Δίνεται θ ιςορροπία: CO2 (g) + C(s)  2CO(g)  . H ςωςτι ζκφραςθ για τθ ςτακερά ιςορροπίασ (Kc) 

είναι: 

  
Μονάδεσ  5 

ΘΕΜΑ B 

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

λανκαςμζνθ: 

α. Στθ κερμοκραςία 37οC, τα ουδζτερα υδατικά διαλφματα ζχουν pH μικρότερο του 7. 

β. Κατά τον πολυμεριςμό του 2−μεκυλο−2−βουτζνιου προκφπτει πολυμερζσ με τφπο: 
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γ. Οι φαινόλεσ είναι ιςχυρότερα οξζα από τισ αλκοόλεσ. 

δ. Στθν αντίδραςθ CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br   το Br ανάγεται. 

ε. Η οξείδωςθ των πρωτοταγϊν και δευτεροταγϊν αλκοολϊν επιτυγχάνεται μόνο παρουςία οξειδωτικϊν 

μζςων, όπωσ KMnO4 ι K2Cr2O7 παρουςία H2SO4. 

Μονάδεσ 5 

Β2. Να αιτιολογιςετε όλεσ τισ απαντιςεισ ςασ                                                                                         Μονάδεσ  10    

Β3. Να μεταφζρετε ςτο τετράδιό ςασ ςωςτά ςυμπλθρωμζνεσ (προϊόντα και ςυντελεςτζσ) τισ 

επόμενεσ χθμικζσ εξιςϊςεισ: 

 

                                                          Μονάδεσ  10    

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν. 

Γ1.Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων  Α ζωσ Σ. 
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Μονάδεσ 12 

 

 

Γ2. Ιςομοριακζσ ποςότθτεσ από τισ  ενϊςεισ  Ξ  και Σ  τοποκετοφνται ςε δοχείο και αποκακίςταται θ 

ιςορροπία:  

Ξ (ℓ) + Σ (ℓ)  Ρ(ℓ) + Η2Ο(ℓ) , ΔΗ ≅ 0 

α. Αν Kc = 4,ςτθν κατάςταςθ ιςορροπίασ ιςχφει υποχρεωτικά:  

i) α > 3/4                    ii) [Ρ+ = *Σ+                iii) α =  2/3             iv) [Ρ+ < *Σ+.                                                   Μονάδεσ 3 

β. Ροια επίδραςθ κα ζχουν ςτθν Κc και ςτθ ςυγκζντρωςθ  *Ρ+ οι επόμενεσ μεταβολζσ: 

i) μεταβολι κερμοκραςίασ                                                                                                                               Μονάδεσ  4 

ii) προςκικθ αφυδατικοφ μζςου (π.χ CaCl2)                                                                                                  Μονάδεσ 4 

iii) προςκικθ  οργανικοφ διαλφτθ                                                                                                                   Μονάδεσ 2 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 
Δ1.Η αμμωνία (ΝΗ3) παραςκευάηεται ςφμφωνα με τθν αμφίδρομθ αντίδραςθ που περιγράφεται από τθν 
παρακάτω χθμικι εξίςωςθ: 
 

Ν2 (g) + 3H2 (g)  2 NH3(g) 

. 



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ» 
ΠΕΜΠΣΟ ΚΤΚΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 

 
 

Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                                        Μαιοσ 2019 

 

 

Σε δοχείο όγκου 8 L, ςε κερμοκραςία κ1 ειςάγονται 5 mol Ν2 και 11 mol H2. Στθν κατάςταςθ χθμικισ 
ιςορροπίασ διαπιςτϊνεται ότι θ ποςότθτα τθσ αμμωνίασ είναι 2 mol.  
α. Να υπολογίςετε τθν απόδοςθ (με μορφι κλαςματικοφ αρικμοφ) τθσ αντίδραςθσ ςφνκεςθσ τθσ αμμωνίασ.                                                                                                              

Μονάδεσ 5 

β. Να υπολογίςετε τθν ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc τθσ αντίδραςθσ ςφνκεςθσ τθσ αμμωνίασ ςτθ 

κερμοκραςία κ1.                                                                                                                                                  Μονάδεσ 4 

      

γ. Αν θ κερμοκραςία του μείγματοσ ιςορροπίασ γίνει κ2, όπου κ2 > κ1, τότε τα ςυνολικά mol του μίγματοσ 
ιςορροπίασ γίνονται 15. Να χαρακτθρίςετε τθν αντίδραςθ ςχθματιςμοφ τθσ αμμωνίασ ωσ ενδόκερμθ ι 
εξϊκερμθ. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  

 Μονάδεσ 3 

Δ2. Από το παραπάνω μείγμα ιςορροπίασ λαμβάνονται 0,02 mol ΝΗ3, τα οποία διαλφονται ςε νερό, οπότε 

ςχθματίηεται διάλυμα Υ1 όγκου 200 mL. 

Το διάλυμα αναμειγνφεται με  πρότυπο διάλυμα ΗCl  0,2 M. Πταν ζχουν αντιδράςει τα μιςά mol  τθσ 

αμμωνίασ το pH  του διαλφματοσ είναι 9. Να υπολογίςετε: 

α)  τθν Kb τθσ αμμωνίασ ςτθ κερμοκραςία του πειράματοσ .                                                                     Μονάδεσ 4 

β)  το  pH  του διαλφματοσ όταν θ αμμωνία ζχει αντιδράςει πλιρωσ.                                                     Μονάδεσ 4 

Δ3. 10 mL  του Υ1  αναμειγνφονται με 40 mL διαλφματοσ CH3CH2NH2 0,01Μ. Να υπολογίςετε το  pH του 

διαλφματοσ που προκφπτει.                                                                                                                             Μονάδεσ 3 

Δ4. Ένα υδατικό διάλυμα φαινόλθσ (C6H5OH) ςυγκζντρωςθσ 0,01Μ ζχει pH = 6. Να  ςυγκρίνετε ωσ προσ τθν 

ιςχφ τθ ςυηυγι βάςθ τθσ φαινόλθσ με τθν NH3.                                                                                                                                Μονάδεσ 2 

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

CH3CH2NH2 :Κb = 10-4 

Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ. 

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  .  


