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ΧΗΜΕΙΑ ΓϋΛΥΚΕΙΟΥ 

                                                                                        Προσανατολισμού                                                               
 

ΘΕΜΑ Α 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο: 

 

Α1. Πνηα είλαη ε ζσζηή ζεηξά γηα ηα ζεκεία βξαζκνύ NH3, PH3, AsH3; 

α. ζ.β.(NH3) > ζ.β.(ΡΗ3) > ζ.β. (AsH3) 

β. ζ.β.(AsH3) > ζ.β.(PH3) > ζ.β.(ΝΗ3) 

γ. ζ.β.(ΝΗ3) > ζ.β.(AsH3) > ζ.β.(ΡΗ3) 

δ. ζ.β.(PH3) > ζ.β.(AsH3) > ζ.β.(ΝΗ3) 

Μονάδες 5 

 

Α2.   Η ππνθαηάζηαζε ησλ αιθπιαινγνληδίσλ επλνείηαη ζε: 

 α) πδαηηθό δηάιπκα NaOH                                                    β) αιθννιηθό δηάιπκα KOH 

 γ)  ππθλό δηάιπκα Η2SO4 ζηνπο 170 
0
C                                 δ)  πδαηηθό δηάιπκα I2/ NaOH                        

                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Α3. πκπιεξώζηε: Η έλσζε πνπ αθνινπζεί δηαζέηεη ………….. όμηλν/α  πδξνγόλν/α:  

ΗC≡CCH2CH2COOH 

 

 α) 5                             β)  2                            γ) 6                            δ) 1                     

Μονάδες 5 

      

Α4. Από ηηο θαξβνλπιηθέο ελώζεηο πνπ αθνινπζνύλ πεξηζζόηεξν δξαζηηθή ζε αληηδξάζεηο 

πξνζζήθεο  είλαη: 

α) β) γ) δ) 

CH3CCH3

O  

CH3CH

O  

CH3CCH2CH3

O  

C6H5CH

O  

                                                                  

   Μονάδες 5 

 

 Α5.  Με πξνζζήθε Η2Ο ζε  ………….. ζρεκαηίδεηαη δεπηεξνηαγήο αιθνόιε: 

α) CH2=CHCH3                β) HCH=O                   γ) CH2=CH2                     δ)  CH     

     Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B 

 

Β1. Πνζόηεηα H2 ίζε κε 3g αληηδξά πιήξσο κε Cl2, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:  

H2(g)  +Cl2(g) →2HCl(g)  θαη ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο 276 kJ.  

Να ππνινγηζηνύλ:  

α)  ε ελζαιπία ζρεκαηηζκνύ ηνπ  HCI. 

β) ν όγθνο ηνπ  HCI πνπ παξάγεηαη κεηξεκέλνο ζε STP.                          

 

 Μονάδες  7 

  

Β2. Να ζεκεηώζεηε όζεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο κε έλα  θαη όζεο είλαη 

ιαλζαζκέλεο κε έλα Λ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΔΊΣΔ ηελ απάληεζή ζαο. 

α. ε δηάιπκα δάραξεο θαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία δηαιύνπκε λέα πνζόηεηα δάραξεο θαη ε 

σζκσηηθή πίεζε ηνπ δηαιύκαηνο απμάλεηαη. 

β. Αλακηγλύνπκε ίζνπο όγθνπο δύν δηαιπκάησλ δάραξεο ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία κε σζκσηηθέο 

πηέζεηο αληίζηνηρα 3 atm θαη 5 atm θαη πξνθύπηεη δηάιπκα κε σζκσηηθή πίεζε 8 atm. 

γ. Av ςύμνπκε έλα δηάιπκα ε σζκσηηθή πίεζή ηνπ απμάλεηαη. 

 

                    Μονάδες  6 

 

Β3. 

   
Μονάδες  4         

 

Β4.   Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ησλ αληηδξάζεσλ: 

α) 2-βνπηαλόιε πξνζηίζεηαη ζε όμηλν δηάιπκα KMnO4 παξνπζία H2SO4 

β) πξνπαλάιε αληηδξά κε όμηλν δηάιπκα K2Cr2O7, παξνπζία H2SO4       

γ)   αηζαλάιε πξνζηίζεηαη ζε αληηδξαζηήξην Fehling 

δ) κεζαληθό λάηξην αληηδξά κε όμηλν δηάιπκα K2Cr2O7 παξνπζία HCl                                                                   

                                                                                                                                  Μονάδες  8 

 

        

ΘΕΜΑ Γ 
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Γ1.  ε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 2L εηζάγνληαη 1molNO θαη 1molO2. Γηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε 

ζεξκνθξαζία ζηνπο 127
0
C πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:  

2NO(g)+O2(g) 2NO2(g) 

Παξαηεξνύκε όηη ε πίεζε ζην δνρείν κεηαβάιιεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη κεηά ηελ πάξνδν 5 min. 

α) Να εμεγήζεηε πνπ νθείιεηαη ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζην δνρείν. 

β) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα  ζπγθέληξσζεο - ρξόλνπ θαη γηα ηα ηξία ζώκαηα πνπ κεηέρνπλ ζηελ 

αληίδξαζε. 

γ) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα θαηαλάισζεο ηνπ Ο2 θαη ηελ ηαρύηεηα ζρεκαηηζκνύ ηνπ ΝΟ2 ζην παξαπάλσ 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

δ) Πνηα είλαη ε ηειηθή πίεζε ζην δνρείν; 

 

Μονάδες  8 

 

Γ2. Δίνονται οι κερμοχθμικζσ εξιςϊςεισ: 

A+B Γ+Δ,  ΔΗ 0
1 =+100kJ 

Να υπολογιςτοφν οι πρότυπεσ ενκαλπίεσ των  αντιδράςεων:  
α) Γ+Δ Α+Β 
β) 2Γ+2Δ 2Α+2Β 
Να εξθγιςετε ποιοσ νόμοσ τθσ κερμοχθμείασ εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ. 

Μονάδες  5 

 

 

Γ2. Να γξαθνύλ νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ, Α έσο Π ζην επόκελν  δηάγξακκα 

ρεκηθώλ κεηαηξνπώλ: 

 

 
 

Μονάδες  12 
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ΘΕΜΑ Δ 

Γ1. Πόζνο ν ειάρηζηνο απαηηνύκελνο όγθνο δηαιύκαηνο KMnO4 0,1 M πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε 

νμείδσζε 200 mL δηαιύκαηνο FeSO4 0,5 M παξνπζία H2SO4;  
Μονάδες 5 

 

Γ2. 20 g θξάκαηνο Cu-Zn πξνζηίζεληαη ζε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο HCl θαη εθιύνληαη 4,48 L H2 ζε 

STP ζπλζήθεο. Πνηα ε % πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θξάκαηνο ζε Cu; 

  Μονάδες  6 

 

Γ3. Να θαηαηάμεηε ηα επόκελα ζώκαηα κε ζεηξά απμαλόκελνπ ζεκείνπ βξαζκνύ θαη εξκελεύζεηε ηε 

ζεηξά απηή κε βάζε ηηο δηακνξηαθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

α. Υιώξην Cl2  

β. Υισξηνύρν Νάηξην NaCl 

γ. Τδξνριώξην HCl  

δ. Τδξνθζόξην HF 

Μονάδες 8 

 

 

Γ4. Οξηδόληην θπιηλδξηθό δνρείν έρεη κήθνο 24 cm θαη ρσξίδεηαη ζην κέζν κε θηλεηή εκηπεξαηή 

κεκβξάλε. Γεκίδνπκε ην έλα κέξνο κε πδαηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 0,1 mol νπζίαο A θαη ην άιιν 

κε πδαηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 0,2 mol ηεο Α. Πξνο ηα πνπ ζα θηλεζεί ε κεκβξάλε θαη πόζν; 

Μονάδες 6 
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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  .  

 


