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   1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022 

    Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

    ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

    ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY ΣΤΗ XHMEIA 
 
ΘΕΜΑ A        (Mονάδες: 5x5 = 25) 
 
Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο δίφυλλό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
A1. Ογκομετρούμε τα επόμενα υδατικά διαλύματα τα οποία έχουν τον ίδιο όγκο, την ίδια συγκέντρωση  
        και βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 0C, με το ίδιο πρότυπο διάλυμα ΗCl:  
  Δ1: CH3NH2    Δ2: ΝΗ3       Δ3: Ca(OH)2   Δ4: CH3ONa 
        Στο ισοδύναμο σημείο το ογκομετρούμενο διάλυμα έχει μικρότερη τιμή pH κατά την ογκομέτρηση  
        του διαλύματος: 
       α. Δ1                      
       β. Δ2                
       γ. Δ3                       
       δ. Δ4 
       (Το μεθύλιο προκαλεί +Ι επαγωγικό φαινόμενο. Για όλα τα διαλύματα θ = 25 οC.) 
A2. Σε υδατικό διάλυμα αποκαθίσταται η ισορροπία: 
   2CrO4

-2(aq) + 2H3O+(aq)   Cr2O7
-2(aq) + 3H2O(l) 

        Ποια από τις παρακάτω καθαρές χημικές ουσίες, όταν προστεθεί, με σταθερή τη θερμοκρασία και  
        τον όγκο του διαλύματος, στο παραπάνω σύστημα ισορροπίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάτ-  
        τωση της συγκέντρωσης του χρωμικού ιόντος (CrO4

-2);  
        α. ΝaOH       
        β. HNO3 
        γ. Na2CrO4      
        δ. Na2Cr2O7  
A3. Σε μια αντίδραση 1ης τάξης, οι μονάδες μέτρησης της σταθεράς k του νόμου της ταχύτητας της α- 
        ντίδρασης είναι: 
        α. M*s-1             
        β. M-1*s 
        γ. M-1            
        δ. s-1  
A4. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή για την αιθανάλη (CH3CHO): 
       α. Στο μόριό της και τα δύο άτομα άνθρακα χρησιμοποιούν sp3 υβριδικά τροχιακά.     
       β. Στο μόριό της έχει μόνο σ δεσμούς.  
       γ. Τα δύο άτομα άνθρακα του μορίου της έχουν ίδιο αριθμό οξείδωσης.       
       δ. Δίνει αντιδράσεις τόσο οξείδωσης όσο και αναγωγής. 
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο δίφυλλό σας δίπλα στο γράμμα  
       που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρό- 
       ταση είναι λανθασμένη: 

      α. Στην αντίδραση Cl2(g) + 2NaOH(aq)  NaClO(aq) + NaCl(aq) + H2O(l) το οξειδωτικό σώμα είναι  
           το Cl2 και το αναγωγικό σώμα το ΝaOH. 
      β. Στο φθορίδιο του βορίου (ΒF3) η γωνία δεσμών F-B-F ισούται με 120o. 
      γ.  H υψηλή τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας μιας αντίδρασης σημαίνει ότι αυτή πραγματοποι- 
           είται με μεγάλη ταχύτητα. 
      δ. Αν σε μία αντίδραση της μορφής Α(g) → B(g) ισχύει ΔΗαντ = 0 τότε και η ενέργεια ενεργοποίησης  
          της αντίδρασης θα είναι επίσης ίση με το 0. 
      ε. Σε 1 mol της χημικής ένωσης 1,3-βουταδιενίου (CH2=CH-CH=CH2), περιέχονται 2 π ομοιοπολικοί  
          δεσμοί. 
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ΘΕΜΑ B       (Mονάδες: 12+13 = 25) 
 
Β1. Το Buckminster-φουλλερένιο είναι μια αλλοτροπική μορφή του άνθρακα με μοριακό τύπο C60.  
       Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1985 μ.Χ. από τους ερευνητές Kroto, Curl και Smalley (νόμπελ  
       Χημείας 1996) με εξάτμιση γραφίτη (μοριακός τύπος: C). Είναι ένα μόριο που η δομή του μοιάζει με  
       μπάλα ποδοσφαίρου και ονομάζεται συχνά «buckyball».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Η πρότυπη ενθαλπία καύσης του C60(s) είναι -26000 kJ/mol.  
         α. Nα υπολογίσετε την πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του C60(s). Δίνεται η πρότυπη ενθαλπία  
               σχηματισμού του CO2(g): - 400 kJ/mol. 
   β. Ποια είναι θερμοδυναμικά σταθερότερη μορφή του καθαρού άνθρακα: ο γραφίτης ή το φουλ- 
               λερένιο;  
               Να εξηγήσετε την επιλογή σας.  
          γ. Σε θερμοκρασία δωματίου το φουλλερένιο δεν διασπάται σε γραφίτη, ενώ αντίθετα σε υψηλή  
              θερμοκρασία διασπάται.  
              Να δώσετε μια εξήγηση. 
 
B2. Το νιτρικό οξύ (HNO3), είναι ισχυρά διαβρωτικό και τοξικό οξύ. Είναι άχρωμο όταν είναι εντελώς  
        καθαρό, αλλά πρακτικά εμφανίζει κιτρινωπό χρώμα λόγω της παρουσίας οξειδίων του αζώτου. 
        Αραιό διάλυμα νιτρικού οξέος είναι γνωστό από το Μεσαίωνα ως ακουαφόρτε (ιταλικά: acquaforte,  
        το οποίο σημαίνει ισχυρό νερό). 
        α. Να συγκρίνετε την ισχύ των οξέων:  ΗΝΟ3 (νιτρικό οξύ) και ΗΝΟ2 (νιτρώδες οξύ) 
             και να εξηγήσετε την επιλογή σας. Δίνεται ο ατομικός αριθμός του οξυγόνου: 8Ο. 
        β. Το νιτρικό οξύ αντιδρά με το Η2SO4 σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 
  
  ΗΝΟ3(l) + H2SO4(l)                       NO2

+(l) + H2O(l) + HSO4
-(l) 

         
i.   Πώς συμπεριφέρεται στην αντίδραση αυτή το ΗΝΟ3 με βάση τη θεωρία των Brönsted και       

  Lowry;  
  Nα εξηγήσετε την επιλογή σας. 

ii. Ποιο οξύ είναι ισχυρότερο; Το ΝΟ2
+ (+ Η2Ο) ή το Η2SO4;  

   Nα εξηγήσετε την επιλογή σας. 
         γ. Να συμπληρώσετε με στοιχειομετρικούς συντελεστές την ακόλουθη χημική εξίσωση: 
 

    …Cu(s) + …HNO3(aq)  …Cu(NO3)2(aq) + …NO(g) + …H2O(l) 
 
              Ποιο είναι το οξειδωτικό μέσο και ποιο το αναγωγικό μέσο στην παραπάνω αντίδραση;  
              Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
 
  

Kc = 20

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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ΘΕΜΑ Γ        (Μονάδες: 15+10 = 25) 
 
Γ1. Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα χημικών μετατροπών: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Να συμβολίσετε με συντακτικούς τύπους τις οργανικές ενώσεις (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε), (Ζ), (Θ), (Κ), (Λ),  

         (Μ), (Π), (Ρ), (Σ), (Τ) και (Φ).   

Γ2. Ογκομετρούμε 10,00 mL υδατικού διαλύματος σαλικυλικού οξέος συγκέντρωσης 0,02 Μ με πρότυπο  

      υδατικό διάλυμα ΝaOH 0,1 M. Nα υπολογίσετε τον όγκο του ογκομετρούμενου διαλύματος που θα  

      προκύψει αν η ογκομέτρηση σταματήσει στο 2ο ισοδύναμο σημείο.  

 
ΘΕΜΑ Δ       (Μονάδες: 8+5+8+4 = 25) 
 
Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 0,3 mol N2 και 0,5 mol Η2, οπότε αντιδρούν με απόδοση 60%, 
σύμφωνα με την ακόλουθη χημική αντίδραση (απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις): 
 
       Ν2(g) + 3H2(g)                             2NH3(g)  
 
Αποκαθίσταται χημική ισορροπία στη θερμοκρασία Τ1, στην οποία η σταθερή χημικής ισορροπίας έχει 
τιμή 4 Μ-2. 
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Δ1. Να υπολογίσετε  
       α. τη σύσταση σε mol του μίγματος ισορροπίας, 
       β. την πυκνότητα του αέριου μίγματος ισορροπίας. 
       γ. το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά την πραγματοποίηση της αντίδρασης από την αρχή  
           έως την κατάσταση της χημικής ισορροπίας. Δίνεται η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού της  
           αμμωνίας στις συνθήκες της αντίδρασης: ΔΗf(NH3) = -46 kJ/mol. 
      δ. την αριθμητική τιμή και τις μονάδες της σταθεράς ταχύτητας k2 (αριστερή κατεύθυνση), αν γνω- 
            ρίζετε ότι k1 = 4*10-3 mol-3 * L3 * min-1 (δεξιά κατεύθυνση). 
Το μίγμα ισορροπίας χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. 
Δ2. Διαβιβάζουμε το πρώτο μέρος του μίγματος της ισορροπίας σε καθαρό νερό, στους 25 oC, οπότε  
       προκύπτει υδατικό διάλυμα ΝΗ3 (διάλυμα Y1) όγκου 1 L και pH = 11.  
       Nα υπολογίσετε το ποσοστό ιοντισμού και τη σταθερά ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα Υ1.  
Δ3. Αναμειγνύουμε 200 mL του διαλύματος Υ1 με 200 mL υδατικού διαλύματος ΝΗ4Cl 0,2M και 100 mL  
       υδατικού διαλύματος ΚΟΗ συγκέντρωσης Co M. Αραιώνουμε με 100 mL νερό, οπότε προκύπτει το  
       διάλυμα Υ2. Στο διάλυμα Υ2 προσθέτω μερικές σταγόνες δείκτη «πράσινο της βρομοκρεσόλης», με  
       σταθερά ιοντισμού Κα(ΗΔ) = 10-7 και χρώματα: όξινη μορφή: κίτρινο, βασική μορφή: μπλε. Το διάλυμα  

       Υ2  απέκτησε μπλε χρώμα και λόγο συγκεντρώσεων των δύο μορφών του δείκτη ίσο με 
100

1
. 

       α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ2. 
   β. Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της συγκέντρωσης Co. 
Δ4. Στο δεύτερο μέρος του μίγματος της αρχικής ισορροπίας, που βρίσκεται πλέον σε δοχείο μισού  
       όγκου σε σχέση με τον αρχικό όγκο δοχείου, μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία σε Τ1’ οπότε  
       αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία (ΧΙ2), υπό σταθερό όγκο. Η τιμή της σταθεράς ταχύτητας k1’  
       σε θερμοκρασία Τ1’ είναι k1΄ = k1/3. Αν στη νέα θέση χημικής ισορροπίας (ΧΙ2) η συνολική απόδοση  
       έχει μεταβληθεί κατά 20 % σε σχέση με την αρχική απόδοση, να υπολογίσετε την ποσοτική σύσταση  
      (σε mol) του μίγματος στη νέα θέση χημικής ισορροπίας (ΧΙ2). 
Δίνονται: οι σχετικές ατομικές μάζες: Ν: 14, Η: 1, 
                 όλα τα διαλύματα είναι υδατικά και σε θερμοκρασία 25 oC στην οποία για το νερό Kw = 10-14, 
                 ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.  

   

 

 

              

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο δίφυλλο. 

 Nα απαντήσετε σε όλα τα ζητήματα. 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 

        Πετρούπολη,   23 / 05 /2022 

 

 


