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ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 
 

ΜΑΪΟΣ 2016 
 
 

ΘΕΜΑ Α: 
 
Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 
A1. 
Δίνεται η παρακάτω ισορροπία: 

A(g) + B(g)  ⇌ Γ(s) + Δ(g) ,  ΔΗ>0. 
Σε ποιες από τις παρακάτω συνθήκες µπορούµε να έχουµε την µεγαλύτερη απόδοση; 
Η µεταβολή της πίεσης γίνεται µε µεταβολή του όγκου του δοχείου. 
α. Θερµοκρασία 80 °C και πίεση 1atm. 
β. Θερµοκρασία 80 °C και πίεση 3atm. 
γ. Θερµοκρασία 300 °C και πίεση 1atm. 
δ. Θερµοκρασία 300 °C και πίεση 3atm. 

Μονάδες 5 
A2. 
Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα στους 25 οC απαιτεί περισσότερα mol HCl 
για πλήρη εξουδετέρωσή του; 
α. 100mL υδατικό διάλυµα ΚΟΗ µε  pH=10. 
β. 10mL υδατικό διάλυµα NaΟΗ µε  pH=11. 
γ. 10mL υδατικό διάλυµα NH3 µε  pH=11. 
δ. 1L υδατικό διάλυµα ΚΟΗ µε  pH=9. 

Μονάδες 5 
 
A3. 
Από τον πολυµερισµό 18 mol προπενίου µπορεί να παρασκευαστεί ποσότητα 
πολυµερούς ίση µε: 
α. 0,01mοl.              β. 10mοl.                 γ. 15mοl.                           δ. 20mοl. 

Μονάδες 5 
 

A4. 
Σε ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις άτοµο µετάλλου ή ιόν µετάλλου ανάγεται; 
α. 2FeCl2(aq) + Cl2(g) Ò 2FeCl3(aq) 
β. CuS(s) + O2(g)  Ò Cu(g) + SO2(g) 
γ. 2Al(OH)3(aq)  Ò  Al2O3(s) + 3H2O(l) 
δ. Ca(s) + 2HCl(aq)  Ò  CaCl2(aq) + H2(g). 

Μονάδες 5 
 

A5. 
Στο άτοµο 38Sr στη θεµελιώδη κατάσταση, ο αριθµός των ηλεκτρονίων µε ml=-1 
είναι: 
α. 2                             β. 8                        γ. 12                                    δ. 18 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B: 
 
B1.   
Η παρακάτω κατανοµή ηλεκτρονίων στα τροχιακά των υποστοιβάδων 3d και 4s 
ανήκει σε στοιχείο µετάπτωσης (Χ) της τέταρτης περιόδου στη θεµελιώδη 
κατάσταση. 

 
 
1.  Σε ποια οµάδα ανήκει το στοιχείο αυτό; 
2. Να αναφέρετε ονοµαστικά τον κανόνα και την αρχή δόµησης µε βάση τα οποία 

είναι σωστή η παραπάνω κατανοµή. 
3. Το στοιχείο Χ σχηµατίζει τα ιόντα Χ2+ και Χ3+. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια έχουν; 

Ποιο έχει το µεγαλύτερο µέγεθος; 
4. Αν το παραπάνω στοιχείο Χ είναι ο σίδηρος, να συµπληρώσετε την παρακάτω 

χηµική εξίσωση(προϊόντα και συντελεστές). 
 

FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl Ò 
  

Ποια είναι η οξειδωτική και ποια η αναγωγική ουσία σ’αυτή την αντίδραση; 
Εξηγείστε. 

Μονάδες 10 
 
B2.   
Σε δοχείο του οποίου ο όγκος µπορεί να µεταβάλλεται περιέχεται αέριο µίγµα που 
βρίσκεται σε ισορροπία σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 

2NOBr(g)  ⇌ 2NO(g) + Br2(g) 
Να προτείνετε κατάλληλες µεταβολές(µία σε κάθε περίπτωση) έτσι ώστε να αυξηθεί 
η πίεση στο δοχείο κι η ποσότητα του Br2: 
α. Να µειωθεί. 
β. Να αυξηθεί. 
γ. Να µείνει σταθερή. 

Μονάδες 5 
B3.   
Δίνεται υδατικό διάλυµα Δ1  0,1M CH3COOH (Ka=10-5). Σε ορισµένη ποσότητα 
νερού προσθέτουµε µερικές σταγόνες του διαλύµατος Δ1 και προκύπτει διάλυµα Δ2 
µε pH=5. Να βρεθεί ο λόγος των βαθµών ιοντισµού του CH3COOH στα διαλύµατα 
Δ1 και Δ2, που βρίσκονται στους  25 οC. 

Μονάδες 5 
B4.   
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράµµα 
που  αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 
α. Όσο µεγαλύτερη είναι η ενέργεια ενεργοποίησης Εa µιας αντίδρασης, τόσο 
µεγαλύτερη είναι η  ταχύτητα της αντίδρασης. 
β. Σε υδατικό διάλυµα HCl προσθέτουµε στερεό KCN. Το pΗ του διαλύµατος θα 
αυξηθεί. 
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γ. Κατά τη θέρµανση (χωρίς µεταβολή του όγκου) υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ το pH 
παραµένει σταθερό. 
δ. Το άτοµο του 24Cr έχει 6 µονήρη ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση. 
ε. Αν σε δοχείο που έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

A(s)  ⇌  B(s)  +  Γ(g) 
προσθέσουµε µικρή ποσότητα από το αέριο Γ, τότε στη νέα χηµική ισορροπία η 
ποσότητα του Γ, θα είναι ίση µε τη ποσότητα της αρχική ισορροπίας σε σταθερή 
θερµοκρασία. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Γ: 
 
Γ1.   
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων 
A,B,Γ,Δ,Ε,Ζ,Κ,Λ,Μ,Ν στο παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών: 
 

Α
CνH2ν+1Cl

Β Γ Δ

Ε

ΚΛ

Μ

+Μg σε απόλυτο αιθέρα

ΝaΟΗ
αλκοολικό

Βr2/CCl4 +2NaOH

+H2O/HgSO4
            H2SO4

+M

+H2OI2/KOH
κίτρινο ίζημα + N

Ζ

+Η2Ο/Η2SO4

αλκοολικό

 
 

Μονάδες 10 
 

Γ2.  
Πως  µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις;  
Ι) CH3CH=O, CH3CH2OH, CH3COOH. 
ii) Σε κατάλληλες συνθήκες αναµειγνύουµε  ισοµοριακές ποσότητες CH3CH2OH και 
CH3COOH, παρουσία πυκνού H2SO4. Να γράφει η χηµική εξίσωση της αντίδρασης 
που πραγµατοποιείται. Να βρεθεί η απόδοση της αντίδρασης αν δίνεται Kc =4. 

Μονάδες 6 
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Γ3.  
α. 0,3mol µίγµατος δύο αλκινίων του τύπου CνH2ν+1C≡CH (ν≥0), αντιδρούν µε 
περίσσεια Na και παράγονται 4,48L αερίου σε STP  συνθήκες. Αν η µάζα του 
µίγµατος είναι 10,6g να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των δύο αλκινίων. 
β. 21,2g  του αρχικού µίγµατος αντιδρούν µε διάλυµα Br2/CCl4  32% m/v. Πόσα mL 
του διαλύµατος Br2 θα αποχρωµατιστούν; Δίνονται Αr(C=12, H=1, Br=80). 

Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ Δ: 
Δίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα: 
Y1  HCOOH και HCOONa µε ίσες συγκεντρώσεις (Ka=10-4). 
Y2   0,9M CH3COOH (Ka=2⋅10-5). 
Δ1. Στο διάλυµα  Υ1 προσθέτουµε νερό µέχρι να δεκαπλασιαστεί ο όγκος του, 
οπότε προκύπτει διάλυµα Υ3. Να αποδείξετε ότι ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH 
δεκαπλασιάζεται. 

Μονάδες 4 
Δ2. Σε 100mL του Υ1 προσθέτουµε διάλυµα 0,2M ΚMnO4 παρουσία H2SO4 και 
παρατηρούµε ότι απαιτήθηκαν 400mL διαλύµατος για πλήρη αντίδραση. Να βρεθεί 
η συγκέντρωση κάθε συστατικού του διαλύµατος Υ1. 

Μονάδες 5 
Δ3. Αν ογκοµετρήσουµε 1L από κάθε διάλυµα Υ1 και Υ3 µε πρότυπο διάλυµα 1Μ 
ΝaΟΗ, ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε κάθε ογκοµέτρηση και γιατί; Ποιο διάλυµα 
εµφανίζει µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα; 

 

 
                                              VNaOH(L)                                                                       VNaOH(L) 
                     καµπύλη 1                                                          καµπύλη 2 
 

Σε 1 L του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε 0,1mol NaOH χωρίς µεταβολή στον όγκο 
του διαλύµατος και προκύπτει διάλυµα Υ4. Πόσα mol NaOH πρέπει να 
προσθέσουµε σε 1 L του διαλύµατος Υ3, χωρίς µεταβολή στον όγκο του 
διαλύµατος, ώστε το διάλυµα που θα προκύψει να έχει το ίδιο pH µε το Υ4;  

Μονάδες 8 
Δ4. Αναµιγνύουµε 2L του Υ2 µε 3L διαλύµατος 0,4M KCN και στη συνέχεια 
προσθέτουµε 1L νερού, οπότε προκύπτει το διάλυµα Y5. Να υπολογίσετε: 
• Το  pH του διαλύµατος Υ5. 
• Την [CN-] στο Υ5. 
• Τον βαθµό ιοντισµού του CH3COOH στο διάλυµα Υ5. 

Μονάδες 8 
Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25 oC  όπου Κw = 10-14 και Κa(HCN)=4⋅10-10. 
Ισχύουν οι σχετικές προσεγγίσεις του σχολικού βιβλίου. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α: 
Α1. δ     Α2. γ   Α3. α    Α4. β     Α5. β. 
 
ΘΕΜΑ Β: 
 
Β1. 
1. Στην όγδοη οµάδα του περιοδικού  πίνακα. 
2. Απαγορευτική αρχή του Pauli και κανόνας του Hund. 
3. Το Χ2+ έχει 4  µονήρη ηλεκτρόνια(1s22s22p63s23p63d6) και το Χ3+ 

(1s22s22p63s23p63d5) έχει πέντε µονήρη ηλεκτρόνια. Μεγαλύτερο µέγεθος έχει το 
Χ2+, γιατί έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από το Χ3+ ενώ ο αριθµός των πρωτονίων 
είναι ο ίδιος. 

4. 6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl Ò 6FeCl3 + 2KCl + 2CrCl3 + 4H2O. 
Ο αριθµός οξείδωσης του σιδήρου αυξάνεται από +2 σε +3, άρα ο FeCl2 είναι η 
αναγωγική ουσία. 
Ο αριθµός οξείδωσης του χρωµίου µειώνεται από +6 σε +3, άρα το K2Cr2O7 
είναι η οξειδωτική ουσία. 

 
Β2. 
α. Η αύξηση της πίεσης κι η µείωση της ποσότητας του βρωµίου µπορεί να γίνει µε 
δύο τρόπους: Πρώτον µε µείωση του όγκου του δοχείου και δεύτερον µε προσθήκη 
µονοξειδίου του αζώτου. 
β. Η αύξηση της πίεσης κι η αύξηση της ποσότητας του βρωµίου µπορεί να γίνει µε 
δύο τρόπους: Πρώτον µε προσθήκη ΝΟΒr και δεύτερον µε προσθήκη Br2. 
γ. Για να αυξηθεί η πίεση στο δοχείο και να µείνει η ποσότητα του βρωµίου 
σταθερή πρέπει να εισάγουµε στο δοχείο αδρανές αέριο π.χ. ήλιο, µε σταθερό τον 
όγκο του δοχείου και τη θερµοκρασία. 
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει η θερµοκρασία να παραµένει σταθερή καθώς δεν 
γνωρίζουµε αν η αντίδραση είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη εποµένως δεν ξέρουµε 
την επίπτωση της θερµοκρασίας στη θέση χηµικής ισορροπίας. 
 
Β3. 

Στο Δ1 ισχύει α1 =
Κα

c
=10−2 . 

Στο Δ2 δεν ισχύει ο παραπάνω τύπος καθώς δεν ισχύουν οι προσεγγίσεις.  

CH3COOH + H2O  ⇌  CH3COO- + H3O+
 

 c-x                                     x               x        (M) 
 

pH = 5⇒ x =10−5

Ka =
x2

c− x
⇒10−5 = 10−10

c−10−5
⇒ c = 2 ⋅10−5M

a2 =
x
c
=
10−5

2 ⋅10−5
= 0,5

a1
a2
=
10−2

0,5
⇒

a1
a2
=
1
50
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Β4. 
α. Λάθος το αντίθετο ισχύει. 
β. Σωστό γιατί ουσιαστικά προσθέτουµε βάση. 
γ. Λάθος, η αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την Kw κι έτσι αυξάνεται η 
συγκέντρωση των H3O+ και µειώνεται το pH. 
δ. Σωστό γιατί η δοµή του στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: 1s22s22p63s23p63d54s1. 
ε. Σωστό γιατί  Κc=[Γ]=σταθερό αν η θερµοκρασία µένει σταθερή. Έτσι, µε την 
προσθήκη του Γ το σύστηµα αναιρεί πλήρως την µεταβολή. 
 
ΘΕΜΑ Γ: 
 
Γ1. 
ΑÒ CH3CH2Cl 
ΒÒ CH2=CH2 
ΖÒ CH3CH2OH 
ΓÒ CH2(Br)CH2Br 
ΔÒ HC≡CH 
ΕÒ CH3CH=O 
ΜÒ CH3CH2MgCl 
ΚÒ CH3CH2CH(OMgCl)CH3 
ΛÒ CH3CH2CH(OH)CH3 
ΝÒ CH3CH2CΟOΚ 
 
Γ2. 
i) Σε δείγµα προσθέτω Fehling αν παρατηρήσω κίτρινο ίζηµα είναι η CH3CH=O. 

Αν όχι, σε νέο δείγµα προσθέτω NaHCO3 αν παρατηρήσω φυσαλίδες CO2 
είναι το CH3CΟOΗ. Αν όχι είναι η CH3CH2OH. 

 

 ii)     CH3CΟOH + CH3CH2OH  ⇌ CH3CΟOCH2CH3 + H2O. 

       χ                    χ  
       ψ                   ψ 
                                                          ψ                    ψ 
Χ.Ι. χ-ψ                χ-ψ                        ψ                     ψ 
 
 

Kc =
CH 3CΟOCH2CH 3[ ] Η2Ο[ ]
CH 3CΟOH[ ] CH 3CH2OH[ ]

⇒ 4 =

ψ
V
ψ
V

χ −ψ
V

χ −ψ
V

⇒ 2 = ψ
χ −ψ

ψ
χ
=
2
3
⇒α =

2
3

 

 
Γ3. 
α. Αν είναι αmol και βmol κάθε αλκινίου τότε προκύπτουν από κάθε αντίδραση µε 
το νάτριο α/2 και β/2 mol H2 αν κανένα από τα δύο δεν είναι το αιθίνιο. Δηλαδή 
α/2+β/2=0,2⇒ α+β=0,4 απορρίπτεται γιατί πρέπει α+β=0,3. 
Άρα το ένα αλκίνιο θα είναι το HC≡CH, που θα δίνει αmol H2. Έτσι, 
α+β/2=0,2⇒α=0,1 και προκύπτει β=0,2. 

π. H2SO4 
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10,6=0,1⋅26+0,2⋅(14ν+26) ⇒ν=1⇒ CH3C≡CH. 
 
CvH2v+1C≡CH + Na  Ò  CvH2v+1C≡CNa + 1/2H2 
Ενώ HC≡CH + 2Na  Ò  ΝaC≡CNa + H2. 
 
β. Στα 21,2g του µίγµατος (διπλάσια µάζα από την αρχική θα υπάρχουν 2α mol 
HC≡CH  και 2β mol CH3C≡CH. Έτσι απαιτούνται 4α και 4β mol Br2 αντίστοιχα για 
πλήρη αντίδραση. Τα συνολικά mol του Br2 είναι: 0,4+0,8=1,2mol Br2. Δηλαδή 
1,2⋅160=192g Br2. 
CvH2v+1C≡CH + 2Br2  Ò  CvH2v+1C(Βr)2CΗ(Βr)2 και  
HC≡CH + 2Br2  Ò  (Βr)2CΗCΗ(Βr)2 
100mL διαλ/τος     περιέχουν  32g Br2. 
  X;                                          192g 
X=600mL. 
 
ΘΕΜΑ Δ: 
Δ1. 

a1 =
x
c1

 και µε την αραίωση του ρυθµιστικού σε δεκαπλάσιο όγκο το pH δεν 

µεταβάλλεται καθώς ισχύουν οι προσεγγίσεις έτσι, a2 =
x
c2

, όπου c2 =
c1
10

, άρα 

τελικά a2 =10a1 . 
Δ2. 
 
5HCOOH + 2KMnO4 + 3H2SO4  Ò  5CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O. 
 
10HCOONa + 4KMnO4 + 11H2SO4  Ò  10CO2 + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 5Na2SO4+       
                                                                                                            +16H2O. 
Ο αριθµός mol του KΜnO4 είναι 0,2⋅0,4=0,08mol. 
Άρα 0,1c⋅2/5 + 0,1c⋅4/10=0,08⇒c=1M 
 
Δ3. 
 
Τα δύο διαλύµατα έχουν τον ίδιο όγκο 1L. Από την πρώτη καµπύλη ογκοµέτρησης 
προκύπτει ότι απαιτείται πολύ µεγαλύτερος όγκος διαλύµατος 1Μ NaOH για να 
έχουµε σηµαντική µεταβολή στο pH του ρυθµιστικού διαλύµατος σε σχέση µε την 
δεύτερη καµπύλη όπου µε την προσθήκη πολύ λιγότερου όγκου διαλύµατος 1Μ 
NaOH έχουµε σηµαντική µεταβολή στο pH του ρυθµιστικού διαλύµατος. Έτσι στην 
πρώτη καµπύλη αντιστοιχεί το διάλυµα µε τη µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα που 
είναι το διάλυµα Υ1 γιατί έχουµε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των συστατικών του 
ρυθµιστικού διαλύµατος(1Μ). 
Στο διάλυµα Υ1 µετά την προσθήκη 0,1mol NaOH η [Η3Ο+] θα είναι: 

H 3O
+⎡⎣ ⎤⎦= Ka

1−0,1
1+0,1

=10−4 0,9
1,1

=10−4 9
11

. 

Στο διάλυµα Υ3 µετά την προσθήκη βmol NaOH η [Η3Ο+] θα είναι: 

H 3O
+⎡⎣ ⎤⎦= Ka

0,1−β
0,1+β

=10−4 0,1−β
0,1+β

. 

Επειδή το pH θα είναι ίδιο στα τελικά διαλύµατα θα ισχύει: 
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10−4 9
11

=10−4 0,1−β
0,1+β

⇒ β = 0,01. 

 
Δ4. 
 
Με την ανάµειξη ευνοείται ο σχηµατισµός του ασθενέστερου οξέος  ΗCN σύµφωνα 
µε την χηµική εξίσωση: 
CH3CΟOH + KCN Ò CH3CΟOK + HCN 
   1,8               1,2 
   1,2               1,2    
                                        1,2            1,2   
    0,6                0             1,2            1,2 (mol) 
 
Ο τελικός όγκος είναι 6L, άρα οι συγκεντρώσεις είναι: 
[CH3CΟOH]=0,6/6=0,1M 
[CH3CΟOK]=1,2/6=0,2M 
[HCN]=0,2M. 

CH3CΟOH + H2O ⇌ CH3CΟO- + H3O+    CH3CΟOKÒ CH3CΟO- + K+ 
  0,1-x≈0,1                  x+0,2≈0,2    x+ψ           0,2              0,2           0,2 (Μ) 
 

HCΝ + H2O ⇌ CΝ- + H3O+   
0,2-ψ≈0,2           ψ       χ+ψ     
 
Για το CH3CΟOH:   

Ka =
0,2 x+ψ( )

0,1
⇒ 2 ⋅10−5 = 2 x+ψ( )⇒ x+ψ( ) =10−5 ⇒ Η3Ο

+⎡⎣ ⎤⎦=10
−5Μ  

Άρα pH=5 
Για το HCΝ:   
 

Ka =
ψ x+ψ( )
0,2

⇒ 4 ⋅10−10 =
ψ x+ψ( )
0,2

⇒ψ = 8 ⋅10−6 .Επειδή χ+ψ=10-5⇒χ=2⋅10-6M. 

Άρα [CΝ-]=8⋅10-6M και α=χ/0,1⇒α=2⋅10-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


