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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

Α1.  Σε υδατικό διάλυµα ΝΗ3 διαλύουµε ποσότητα στερεού ΝaF(s) χωρίς µεταβολή 
όγκου και θερµοκρασίας. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει; 

α. Τόσο η Kb όσο και ο βαθµός ιοντισµού (α) της ΝΗ3 µένουν σταθερά. 

β. Ο βαθµός ιοντισµού (α) της ΝΗ3 καθώς και το pΗ µειώνονται. 
γ. Η [NH4

+
] καθώς και ο βαθµός ιοντισµού (α) της ΝΗ3  µειώνονται. 

δ. Η Kb της ΝΗ3 µένει σταθερή και το pOH αυξάνεται. 

Μονάδες 3 

Α2. Σε δοχείο βρίσκονται σε ισορροπία 4 mol A µε ποσότητες από τα Β, Γ και ∆ 
σύµφωνα µε την εξίσωση: 

2Α(g) + Β(g)  ⇌  Γ(g) + 3∆(g), ∆Η < 0. 

Ποιά από τις παρακάτω µεταβολές έχει πραγµατοποιηθεί ώστε στην νέα 
ισορροπία στο δοχείο να υπάρχουν 7 mol A; 

α. Αύξηση του όγκου του δοχείου µε σταθερή θερµοκρασία. 
β. Αφαίρεση ποσότητας Α µε ταυτόχρονη µείωση της θερµοκρασίας. 
γ. Προσθήκη 3 mol ∆ µε σταθερό όγκο και θερµοκρασία. 

δ. Προσθήκη 2 mol Γ µε σταθερό όγκο και θερµοκρασία. 

Μονάδες 3 

Α3. Η αντίδραση A(g) + B(g) � 2Γ(g) µε ∆Η = -250 KJ έχει ενέργεια 
ενεργοποίησης Εa = 60 KJ. 

Η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης: 2Γ(g) � A(g) + B(g) είναι:  

α. + 310 KJ 

β. –  60  KJ 

γ. – 190 KJ 
δ. + 190 KJ 

Μονάδες 3 
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Α4. Σε νερό διαλύουµε 0,01 mol στερεό Νa2Ο και προκύπτει υδατικό διάλυµα (∆) 

που έχει όγκο 200 mL. To pH του διαλύµατος ∆ στους 25
ο
 C είναι: 

α. 7 
β. 1 

γ. 10 
δ. 13 

Μονάδες 3 

Α5. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας µόνο τις λέξεις που απουσιάζουν από τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

α. Οξειδωτικές ουσίες ονοµάζονται οι ουσίες που προκαλούν ..................., 
γιατί περιέχουν άτοµα που µπορούν να ..................... 

β. H ταχύτητα σχηµατισµού (ρυθµός µεταβολής συγκέντρωσης) του HI στην 

αντίδραση →
2 2

Η + Ι 2ΗΙ  είναι .......................... από την ταχύτητα 

(ρυθµό) κατανάλωσης του H2 και αυτή είναι .......................... µε την 

ταχύτητα (ρυθµό) κατανάλωσης του I2. 
γ. Μείωση της θερµοκρασίας µετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση 

εκείνη που .................... θερµότητα, δηλαδή ∆Η είναι  .................... του 

µηδενός. 
δ. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β σε σταθερή 

θερµοκρασία ο βαθµός ιοντισµού της βάσης  .................... και το pH του 
διαλύµατος  ...................... 

Μονάδες 8 

Α6. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη, χωρίς 
αιτιολόγηση. 

α. Στην αντίδραση 3Cl2 +6KOH�  5ΚCl +KClO3 + 3H2O ορισµένα άτοµα 

Cl οξειδώνονται και κάποια άλλα άτοµα Cl ανάγονται. 
β. Προσθήκη καταλύτη αυξάνει την απόδοση της εξώθερµης αντίδρασης. 
γ. Η ελάττωση της θερµοκρασίας προκαλεί πάντα ελάττωση της σταθεράς Κc 

µιας χηµικής ισορροπίας. 

δ. Υδατικό διάλυµα ΝΗ3 µπορεί να έχει τιµή pH = 7 στους 15
ο
C. 

ε. Το pH του διαλύµατος HCl είναι πάντα µικρότερο από το pH του 
διαλύµατος CH3COOH. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B 

Β1.  ∆ίνονται οι ακόλουθες χηµικές εξισώσεις:  

→
33(αραιό) 2HAg + NO AgNO + NO + H O  (I) 

→
2 2 24(πυκνό) 2H S CO SOC + O + + H O   (II) 

α. Να καθορίσετε την οξειδωτική και την αναγωγική ουσία σε κάθε µία από 

τις παραπάνω αντιδράσεις, αιτιολογώντας τις επιλογές σας. 

Μονάδες 4 

β. Να µεταφέρετε τις παραπάνω χηµικές εξισώσεις στο τετράδιό σας µαζί µε 

τους κατάλληλους συντελεστές. 

Μονάδες 4 

γ. Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης του άνθρακα C(1) και του αζώτου (Ν) στο 

αιθανονιτρίλιο ≡

1

3
CH -C N , χρησιµοποιώντας τον ορισµό του αριθµού 

οξείδωσης. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας.  
∆ίνεται η σειρά ηλεκτραρνητικότητας: Ν > C > H. 

Μονάδες 2 

Β2. α. Ορισµένη ποσότητα PCl5 διασπάται σε δοχείο, οπότε αποκαθίσταται η 

ισορροπία PCl5(g) ⇌  PCl3(g) + Cl2(g). Στη συνέχεια αυξάνουµε την 

πίεση µε µείωση του όγκου του δοχείου χωρίς αλλαγή της θερµοκρασίας. 

Να αιτιολογήσετε πως µεταβάλλονται: 

i. Οι µάζες των αερίων. 
ii. Η απόδοση της αντίδρασης. 
iii. Οι συγκεντρώσεις των αερίων της ισορροπίας. 

iv. Τα συνολικά mol των αερίων της χηµικής ισορροπίας. 
v. Η πυκνότητα του µίγµατος ισορροπίας. 

Μονάδες 5 

β. Σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ3 και NH4Cl προσθέτουµε µικρή αλλά 
υπολογίσιµη ποσότητα HCl ή NaOH. Αναγράφοντας τις σχετικές χηµικές 
εξισώσεις, να ερµηνεύσετε την ικανότητα που έχει το ρυθµιστικό διάλυµα 
να διατηρεί πρακτικά σταθερό το pH του.  

Μονάδες 4 

Β3.  ∆ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα Υ1 ΗF συγκέντρωσης C και θερµοκρασίας 25 
ο
C.  

• 100 mL του διαλύµατος Υ1 αραιώνονται µε τριπλάσιο όγκο Η2Ο, οπότε 

δηµιουργείται νέο διάλυµα Υ2 θερµοκρασίας 25 
ο
C. 

• 100 mL του διαλύµατος Υ1 αραιώνονται µε ζεστό Η2Ο έως τελικού όγκου 
400 mL και προκύπτει νέο διάλυµα Υ3 θερµοκρασίας 35

 ο
C. 
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• Σε 100 mL του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε ποσότητα στερεού NaF µε 
σταθερό όγκο και προκύπτει νέο διάλυµα Υ4 θερµοκρασίας 25 

ο
C. 

Να γραφούν κατά σειρά αυξανόµενης τιµής οι βαθµοί ιοντισµού (α) του ΗF 
στα διαλύµατα Υ1, Υ2, Υ3 και Υ4 και να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
Σε όλα τα παραπάνω διαλύµατα ισχύει Κa/C < 0,01.   

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. ∆ίνεται η παρακάτω χηµική εξίσωση:  

→
3 x3 2 2

HNO NO + OCu + Cu(NO ) + H  

α. Να µεταφέρετε την παραπάνω χηµική εξίσωση στο τετράδιό σας µαζί µε 
τους κατάλληλους συντελεστές. 

Μονάδες 2 

β.  Αν 127 g Cu µε περίσσεια διαλύµατος HNO3 ελευθερώνουν σύµφωνα µε 
την χηµική εξίσωση 89,6 L NO2 (S.T.P.), να υπολογίσετε τον αριθµό 
οξείδωσης x του Cu.     (∆ίνεται Ar: Cu=63,5) 

Μονάδες 4 

Γ2. Σε κενό δοχείο όγκου 2 L εισάγεται ισοµοριακό µίγµα αερίων Η2 και I2. 

Θερµαίνουµε στους θ1

ο
C και ύστερα από χρόνο 25 s (t1) αποκαθίσταται 

ισορροπία, σύµφωνα µε την χηµική εξίσωση: 

Η2(g) + Ι2(g) ⇌  2ΗΙ(g) 

η οποία στους θ1

ο
C έχει Κc = 4. Στα 25 s η συγκέντρωση του ΗI βρέθηκε ίση 

µε 1 mol/L. 

α. Ποια η σύσταση του µίγµατος ισορροπίας στους θ1

ο
C; 

Μονάδες 6 

β.  Ποια η µέση ταχύτητα της αντίδρασης για το χρονικό διάστηµα των 25 s; 

Μονάδες 2 
γ. Ποια η απόδοση της αντίδρασης; 

Μονάδες 2 

Αυξάνουµε την θερµοκρασία σε θ2

ο
C (θ2>θ1) και ταυτόχρονα τριπλασιάζουµε 

τον όγκο του δοχείου οπότε όταν αποκατασταθεί νέα ισορροπία σε χρόνο t2 η 
συγκέντρωση του HI είναι 0,6 Μ. 

δ. Να χαρακτηριστεί θερµοχηµικά, δηλαδή αν είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη η 
αντίδραση διάσπασης του HI.  

Μονάδες 1 

Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
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ε. Να υπολογιστεί η συνολική απόδοση της αµφίδροµης αντίδρασης από την 
αρχή ως την νέα χηµική ισορροπία. 

Μονάδες 2 

Γ3. ∆ύο υδατικά διαλύµατα ασθενών µονοπρωτικών βάσεων Β και Γ έχουν την 
ίδια συγκέντρωση και την ίδια θερµοκρασία. 

α. Αν το διάλυµα της Β έχει µικρότερο pH από το διάλυµα της Γ, ποια από τις 
δύο βάσεις είναι ισχυρότερη;  
Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
∆ίνεται α < 0,1. 

Μονάδες 2 

β.  Αν έχουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα των βάσεων, ποιο διάλυµα 
βάσης χρειάζεται περισσότερο οξύ για να εξουδετερωθεί πλήρως; Να 

δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆ιαθέτουµε τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα:  

Υ1: NH4Cl 0,1 M 
Υ2: CΗ3NH2 C M και Ca(OH)2  0,1 M  
Υ3: ΗCl 0,1 M και HA 0,1 M 

 
∆ίνονται:  
Kb(ΝΗ3) = 10

-5
, Ka(HA) = 10

-5
, Kb(CΗ3NH2) = 4 · 10

-5 
,
 

Κw = 10
-14

, θ = 25
ο
C, HA: ασθενές οξύ.

 

Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις του σχολικού 
βιβλίου.  
 

∆1.  Να υπολογισθεί το pH του διαλύµατος Υ1 και ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ στο 
διάλυµα Υ3. 

Μονάδες 6 (2+4) 

∆2.  Σε 2 L του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε 0,4 mol στερεό NaOH, χωρίς 

µεταβολή του όγκου. Στο νέο διάλυµα που σχηµατίστηκε, να υπολογιστούν: 

α. Το pH. 

Μονάδες 3 

β. Η +

4
NH   . 

Μονάδες 3 

γ. Η -

OH 
   που προκύπτει από τον αυτοϊοντισµό του Η2Ο. 

Μονάδες 3 
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∆3.  Σε 1 L του διαλύµατος Υ3 προσθέτουµε 0,2 mol KOH(s), χωρίς µεταβολή 

όγκου του διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα Υ4. Να υπολογίσετε το pH 
του διαλύµατος Υ4.  

Μονάδες 4 

∆4. Σε 500 ml του διαλύµατος Υ2 διαλύουµε ταυτόχρονα, χωρίς µεταβολή του 
όγκου του, 4,48 L αέριας ΝΗ3 µετρηµένα σε S.T.P. και την απαιτούµενη 
ποσότητα ΗΒr, ικανή να εξουδετερώσει πλήρως το Ca(OH)2, το 50% της ΝΗ3 
και ένα µέρος της αµίνης CΗ3NH2. Στο νέο διάλυµα Υ5 που προκύπτει µετά τις 

αντιδράσεις που έλαβαν χώρα, βρέθηκαν τελικά Br
− 

  =1,2 Μ. Να 

υπολογιστούν: 

α. Το pH του τελικού διαλύµατος Υ5. 

Μονάδες 2 

β. Η µοριακότητα κατ’ όγκο της αµίνης (mol/L) στο διάλυµα Υ2.  

Μονάδες 2 

γ. Το ποσοστό εξουδετέρωσης της αµίνης.  

Μονάδες 2 

 
 


