
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

1ο, 7o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΜΑ Α  

Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Α1. Σε ποια από τις επόμενες χημικές ενώσεις ή ιόντα το άζωτο (Ν) έχει το μικρότερο 

αριθμό οξείδωσης; 

α. NO2 
-    

β. (NH4)2SO4   

γ. Ca(NO3)2    

δ. N2H4 

Μονάδες 5 

Α2. Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις ο αριθμός οξείδωσης του C έχει τιμή 0; 

 

Μονάδες 5 

Α3. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δίνει την αντίδραση Fehling; 

 

Μονάδες 5 

Α4. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά με μεταλλικό Na; 

 

Μονάδες 5 

Α5. Η σειρά δραστικότητας των αλκυλαλογονιδίων στις αντιδράσεις υποκατάστασης 

είναι: 

α. CH3I > CH3Br > CH3Cl > CH3F 

β. CH3I > CH3Br > CH3F > CH3Cl 

γ. CH3F > CH3Cl > CH3Br > CH3I 

δ. CH3Br > CH3I > CH3Cl > CH3F. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό αν η 

πρόταση είναι σωστή και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Όταν ένα στοιχείο δέχεται ηλεκτρόνια ανάγεται.    

β. Οξειδωτικό σώμα είναι αυτό που μπορεί να οξειδωθεί.   

γ. Στη χημική αντίδραση Br2 + 2KI → 2KBr + I2 το Br2 είναι το οξειδωτικό σώμα.  

δ. Όταν μία αλκοόλη οξειδώνεται με όξινο διάλυμα KMnO4 και μετατρέπεται σε 

καρβονυλική ένωση συμπεραίνουμε ότι είναι δευτεροταγής. 

ε. Η προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση είναι αντίδραση ανοικοδόμησης.  

Μονάδες 5 

B2. Να εξετάσετε αν οι επόμενες αντιδράσεις είναι οξειδοαναγωγικές, σύμφωνα και 

με τους τρεις ορισμούς για την οξείδωση και την αναγωγή, (δηλ. με βάση πώς ορίζει 

ο κάθε ορισμός την οξείδωση και την αναγωγή). 

α) C + 2F2 → CF4 

β) 2Na + H2 → 2NaH 

γ) 4HCl + O2 → 2Cl2 + 2H2O 

Μονάδες 6 

Β3. Στην επόμενη αντίδραση:  

SO2  + K2Cr2O7 + H2SO4 →  H2SO4  + Cr2(SO4)3 + K2SO4  + H2O 

α) να συμπληρώσετε τους κατάλληλους στοιχειομετρικούς συντελεστές.  

β) να εξηγήσετε ποιο είναι το αναγωγικό και ποιο το οξειδωτικό σώμα και γιατί. 

Μονάδες 6 

Β4. Σε τέσσερα δοχεία (1, 2, 3 και 4) περιέχονται οι ενώσεις:  

προπανικό οξύ (CH3CH2COOH)   προπανόνη (CH3COCH3)  

2-προπανόλη (CH3CH(OH)CH3)   2-υδροξυπροπανικό οξύ (CH3CH(OH)COOH)  

Σε κάθε δοχείο περιέχεται μια μόνο ένωση. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται 

στο κάθε δοχείο, αν γνωρίζετε τα εξής:  

Ι. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 1 και 2 αντιδρούν με NaHCO3 και 

σχηματίζεται αέριο. 

ΙΙ. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 1 και 3 αντιδρούν με όξινο διάλυμα 

K2Cr2Ο7 και μετατρέπουν το χρώμα του από πορτοκαλί σε πράσινο. Να 

αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Να αναγράψετε τις χημικές εξισώσεις στις 

οποίες βασιστήκατε.  

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ένα κράμα που αποτελείται από Fe και Mg, διαλύεται πλήρως σε περίσσεια 

διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 4,48L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. 

Το διάλυμα που προκύπτει απαιτεί για πλήρη οξείδωση 500mL διαλύματος K2Cr2O7 

συγκέντρωσης 0,5Μ. Να υπολογίσετε τη σύσταση (σε g) του κράματος. Δίνεται ότι 

το HCl δεν αντιδρά με το K2Cr2O7. Δίνονται ArFe = 56 και Ar = Mg = 24.  

Δίνονται οι αντιδράσεις: 

Fe + HCl → FeCl2 + H2 

Mg + HCl → MgCl2 + H2 

Μονάδες 10 

 

Γ2.  Σε 250mL διαλύματος KMnO4 συγκέντρωσης 0,2Μ, το οποίο είναι οξινισμένο 

με H2SO4, διαβιβάζονται 2,24L αερίου CO, μετρημένα σε συνθήκες STP, οπότε 

προκύπτει διάλυμα Δ1.  

α) Να εξηγήσετε τι χρώμα έχει το διάλυμα Δ1. 

β) Να υπολογίσετε τον ελάχιστο αριθμό moles FeSO4 που πρέπει να προσθέσουμε 

στο διάλυμα Δ1, ώστε να μεταβληθεί το χρώμα τους διαλύματος.  

Δίνονται οι αντιδράσεις: 

CO + KMnO4 + H2SO4 → 

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 

Μονάδες 12 

 

Γ3. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις: 

i. ΝΗ3 + CuO →  

ii. KMnO4 + CO + H2SO4 →  

iii. K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl → 

Μονάδες 3 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, 

Π, Θ, Ξ, Κ, Λ, Μ, Ν. 

 

Μονάδες 13 

 

Δ2. Έστω 12 g ομογενούς μείγματος αιθανόλης και μιας άγνωστης αλκοόλης του 

τύπου CνH2ν+1ΟΗ (Φ), η οποία δεν οξειδώνεται με τα συνήθη οξειδωτικά μέσα. Κατά 

την επίδραση περίσσειας Na στο μείγμα ελευθερώνονται 2,24 L Η2 σε STP. Ίση 

ποσότητα μείγματος οξειδώνεται πλήρως από διάλυμα Κ2Cr2O7, παρουσία H2SO4, 

οπότε παράγονται 6 g CH3COOH. 

i) Να βρεθεί η σύσταση του μείγματος των αλκοολών σε mol.  

ii) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος της αλκοόλης Φ.  

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr: Η: 1, C: 12, O: 16. 

Μονάδες 7 

Δ3. Δίνονται οι ακόλουθες οργανικές ενώσεις 

i) CH3C≡CH  

ii) HCHO  

iii) CH3OH  
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iv) CH3COOH 

και τα αντιδραστήρια 

1) NaHCO3  

2) SOCl2  

3) CuSO4 / NaOH  

4) CuCl / NH3 

α. Για καθεμιά από τις οργανικές ενώσεις i έως iv να επιλέξετε το αντιδραστήριο 1 

έως 4 με το οποίο αυτή αντιδρά. 

β. Να γράψετε σωστά (προϊόντα και συντελεστές) τις αντιδράσεις του CH3C≡CH και 

του CH3COOH με το αντιδραστήριο που επιλέξατε. 

Μονάδες 5 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


