
  

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ   ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

  

Χ Η Μ Ε Ι Α 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΘΕΜΑ Α 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

1. Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας µιας αντίδρασης πρώτης τάξης επηρεάζεται από: 
α. τη θερµοκρασία 

β. τις αρχικές συγκεντρώσεις των αντιδρώντων γ. 

το χρόνο αντίδρασης 

δ. την αρχική συγκέντρωση ενός µόνο αντιδρώντος. 

2. 10 mL υδατικού διαλύµατος HBr ογκοµετρούνται µε πρότυπο διάλυµα Ca(OH)2 0,05 
Μ. Αν για το ισοδύναµο σηµείο απαιτήθηκαν 40 mL του πρότυπου διαλύµατος τότε η 
συγκέντρωση του διαλύµατος του HBr είναι: 

α) 0,1 Μ β) 0,2 Μ γ) 0,4 Μ δ) 0,8 Μ 

3. Σε ένα δοχείο εισάγονται 1 mol A και 1 mol B οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 

𝐴(𝑔) + 𝐵(𝑔) ⇄ 2𝐾(𝑔), 𝛥𝛨 < 0. Ποια από τις παρακάτω µεταβολές θα προκαλέσει µείωση 

του χρόνου αποκατάστασης της ισορροπίας χωρίς να µεταβάλλει τις ποσότητες των 
αερίων; 
(α) µείωση του όγκου του δοχείου, 
(β) αύξηση του όγκου του δοχείου 



(γ) µείωση της θερµοκρασίας, 
(δ) αύξηση της θερµοκρασίας. 

4. Σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund δεν µπορεί δύο ηλεκτρόνια του ίδιου ατόµου να: 

(α) έχουν ίδιους τους 4 κβαντικούς αριθµούς, 

(β) σχηµατίζουν ζεύγος µε αντίθετα spin όταν υπάρχει κενό τροχιακό στην ίδια 
υποστιβάδα, 
(γ) καταλαµβάνουν διαφορετικά τροχιακά, 

(δ) έχουν το ίδιο spin όταν καταλαµβάνουν το ίδιο τροχιακό. 
Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 

1. Αν δύο διαλύµατα γλυκόζης έχουν την ίδια τάση ατµών και την ίδια θερµοκρασία, θα 
έχουν και την ίδια µοριακή κατ’ όγκο συγκέντρωση (Molarity). 

2. Ο νόµος του Hess είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

3. Η τρίτη περίοδος του περιοδικού πίνακα δεν περιλαµβάνει στοιχεία του τοµέα d. 

4. Σε ένα δοχείο που έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 𝛢 + 𝛣 ⇄ 𝛤, 𝛥𝛨 < 0, δεν 

εκλύεται ούτε απορροφάται θερµότητα. 
5. Αν σε µια αντίδραση ισχύει ΔΗ=0 τότε και η ενέργεια ενεργοποίησης θα είναι ίση µε 0. 

ΘΕΜΑ Β 
1. Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία της απλής αντίδρασης: 

𝐴(𝑠) + 𝐵(𝑔) ⇄ 2𝐾(𝑔). Αυξάνουµε τον όγκο του δοχείου, µε σταθερή θερµοκρασία, 

οπότε αποκαθίσταται νέα ισορροπία. Να συγκρίνετε (µε αιτιολόγηση) την ταχύτητα 
της αντίδρασης προς τα δεξιά στην αρχική και στην τελική χηµική ισορροπία. 

2. Να εξηγήσετε γιατί ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις. 

(α) Το στοιχείο 
30𝑍𝑛 ανήκει στην 12𝜂 οµάδα του περιοδικού πίνακα. 

(β) το άτοµο 25𝑀𝑛 και το ιόν 27𝐶𝑜2+ δεν έχουν την ίδια ηλεκτρονική δοµή. 

(γ) Στο ιόν 4𝛣𝑒3+ η υποστιβάδα 2s έχει ίδια ενέργεια µε την υποστιβάδα 2p. 

3. Δίνονται τα παρακάτω οξέα: 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻,  (𝑝𝐾𝑎  = 4,7) , 𝐶𝑙𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻, (𝑝𝐾𝑎 = 2,8), 

𝐶𝑙2𝐶𝐻   𝐶𝑂𝑂𝐻,  (𝑝𝐾𝑎 = 1,3), 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻, (𝑝𝐾𝑎 = 4,9) 

(α) Να ταξινοµήσετε τα οξέα σε αύξουσα σειρά ισχύος. 

(β) Με βάση το επαγωγικό φαινόµενο να αιτιολογήσετε την ταξινόµησή τους. Το 

𝐶𝐻3 − παρουσιάζει +Ι φαινόµενο και το 𝐶𝑙 − -Ι φαινόµενο. 

4. Ένα διάλυµα του πολυµερούς Α έχει όγκο 500ml σε θερµοκρασία Τ και περιέχει 3,5g 



A. Η ωσµωτική πίεση του διαλύµατος είναι 4.84 · 10−3 atm. Να υπολογιστεί η µέση 

σχετική µοριακή µάζα του Α. Δίνεται: 𝑅 · 𝑇 = 24,2 𝐿𝑎𝑡𝑚/𝑚𝑜𝑙 

ΘΕΜΑ Γ 
Σε κενό και κλειστό δοχείο όγκου V = 2 L εισάγονται 0,4 mol αερίου ΝΟ και 0,3 mol αερίου 
Η2, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση (Ι): 
2NO(g) +2H (g) N (g) + 2H O(g) (I) 

2 2 2 

Η αντίδραση αυτή πραγµατοποιείται στα εξής στάδια: 

2NO(g) + H (g) N (g)+ H O (g) (αργή αντίδραση) 
2 2 2     2 

H O (g) + H (g) 2H O(g)  (γρήγορη αντίδραση) 
2     2 2 2 

Θεωρείται ότι η αντίδραση (Ι) πραγµατοποιείται σε σταθερή θερµοκρασία θ0C. 

Δίνεται ότι η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης (Ι) είναι k = 4 L2 .mol-2 .s-1 και η µέση 

ταχύτητά της για τα πρώτα 10s είναι 5.10 −3 mol .L −1 .s−1. 

α) Να γράψετε το νόµο της ταχύτητας για την αντίδραση (Ι) Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

β) Να υπολογίσετε στο τέλος των 10s: 

i)τη συγκέντρωση κάθε αερίου που υπάρχει στο δοχείο 

ii) την ταχύτητα της αντίδρασης (Ι) 
iii)

ΘΕΜΑ Δ 

Σε δοχείο σταθερού όγκου 2L εισάγονται 1,6 mol 𝐶𝐻3𝑂𝐻 και 1,8 mol CO οπότε 

αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία: 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) ⇄ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑔) (1) µε απόδοση 

75%. 

(𝛥1) Να υπολογιστούν: 

(α) οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων στην ισορροπία, (β) η 
σταθερά της χηµικής ισορροπίας. 

(𝛥2) Από το δοχείο της ισορροπίας (1) αφαιρούνται k mol 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 και αποκαθίσταται 

νέα ισορροπία στην ίδια θερµοκρασία όπου βρέθηκαν 0,2 mol 

𝐶𝐻3𝑂𝐻. Να βρεθεί η τιµή του k. 

(𝛥3) 0,5 mol 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 διαλύονται σε νερό και προκύπτει διάλυµα (𝛶1) όγκου 1L 

µε pH=2,5. Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισµού του οξέος. 



(𝛥4) 200ml του (𝛶1) αναµιγνύονται µε 200ml διαλύµατος HCl 0,2Μ και σχηµατίζεται 

διάλυµα (𝛶2). Να υπολογιστεί ο βαθµός ιοντισµού του 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 στο διάλυµα (𝛶2). 

(𝛥5) Χρειαζόµαστε ρυθµιστικό διάλυµα µε pH=5. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να 

αναµίξουµε το (𝛶1) µε διάλυµα NaOH 0,2M για να το παρασκευάσουµε; 

Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 250𝐶 όπου 𝐾𝑤 = 10−14 και ισχύουν οι γνωστές 

προσεγγίσεις. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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