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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 1ο  

Στις ερωτήσεις 1.1-1.5, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

1.1 Οι όξινες βιοδραστικές ουσίες πιθανόν να προκαλούν έλκος στο στομάχι. Ποιά από τις 

παρακάτω ουσίες είναι πιθανότερο να προκαλέσει έλκος στο στομάχι;  

α. ατροβαστίνη (pKa = 4,5)  

β. οιστραδιόλη (pKa = 10,4)  

γ. παρακεταμόλη (pKa = 9,5)  

δ. φαινοβαρβιτάλη (pKa = 7,4) 

 Μονάδες 5 

1.2. Οι σ και π δεσμοί που υπάρχουν στο μόριο του CH≡C−CH3 είναι: 

α. 6σ και 2π 

β. 7σ και 1π 

γ. 5σ και 2π 

δ. 5σ και 3π 

Μονάδες 5 

1.3 Σε ποιο από τα παρακάτω μόρια ή πολυατομικά ιόντα ο αριθμός οξείδωσης του ατόμου 

του Cℓ έχει τιμή +1;  

α. Cℓ2 

β. CℓO− 

γ. HCℓ 

δ. CℓO3
 −

Μονάδες 5 
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1.4 Δίνεται η ένωση: 

 

 Η ένωση περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό σ (σίγμα) και π (πι) δεσμών:  

α. 10σ, 2π  

β. 9σ, 5π  

γ. 9σ, 1π  

δ. 10σ, 3π 

Μονάδες 5 

 

 

1.5 Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις ο αριθμός οξείδωσης του C έχει τιμή 0;  

α. CH2O 

β. HCOOH  

γ. CO2  

δ. CH3OH  

 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του βαθμού ιοντισμού α σε 

σχέση με τη συγκέντρωση C σε ένα διάλυμα ασθενούς οξέος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 
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Μονάδες 9 

       

2.2. Για το δείκτη ερυθρό του αιθυλίου με pKa =5 , η όξινη μορφή του έχει χρώμα κόκκινο 

και η βασική του κίτρινο.  

α. Προσθέτουμε μερικές σταγόνες του δείκτη σε 25 mL HCl 0,1 M. Τι χρώμα θα αποκτήσει 

το διάλυμα ;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .  

β. Στο διάλυμα του HCl προστίθεται σταδιακά υδατικό διάλυμα NaOH 0,1 M. Σε ποια 

περιοχή του pH θα αλλάξει χρώμα ο δείκτης;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 
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 2.3. 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.  

α. Η προσθήκη υδατικού διαλύματος ισχυρής βάσης σε υδατικό διάλυμα NaF προκαλεί σε 

κάθε περίπτωση αύξηση του pΗ.  

β. Μπορούμε να διακρίνουμε τα αλκίνια με διάλυμα ΑgNO3/NaOH.  

γ. Υδατικό διάλυμα που περιέχει CH3CΟΟH συγκέντρωσης 0,1 M, CH3CΟΟΝa 

συγκέντρωσης 0,1 M και NaCℓ συγκέντρωσης 0,1 M είναι ρυθμιστικό διάλυμα. 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

Μονάδες 8 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

3.1. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών διεργασιών 

 

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων. 

 

 

  

Μονάδες 14 
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3.2  Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις πολυμερισμού:  

α. του 1,3-βουταδιενίου  

β. του ακρυλονιτριλίου (CH2=CH-CN). 

Μονάδες 4 

3.3 Ποσότητα προπινίου ίση με 8g αντιδρά με 6,72 L H2 μετρημένα σε STP, παρουσία Ni ως 

καταλύτη. Όλη η ποσότητα του προπινίου και του H2 μετατρέπεται σε προϊόντα. Να βρείτε: 

α. τους συντακτικούς τύπους των προϊόντων της αντίδρασης  

β. τις ποσότητες των προϊόντων σε mol.  

Δίνονται ArC=12, ArH=1. 

Μονάδες 7 

 

 ΘΕΜΑ 4  

4.1 Ποσότητα HCOONa διαλύεται σε νερό και παρασκευάζεται διάλυμα Δ1 όγκου 2L. Από 

το διάλυμα Δ1 λαμβάνεται ποσότητα 20 mL η οποία ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα 

HCl(aq) συγκέντρωσης 0,2 Μ. Η καμπύλη ογκομέτρησης δίνεται παρακάτω: 

 

Το σημείο Ο είναι το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης.  

i) Να προσδιορίσετε τη συγκέντρωση του ογκομετρούμενου διαλύματος. (μονάδες 2)  

ii) Με βάση την καμπύλη ογκομέτρησης να αποδείξετε ότι η Κa του ΗCOOH είναι 10-4 . 

(μονάδες 3) 

 iii) Να υπολογίσετε το pH στο ισοδύναμο σημείο. (μονάδες 2)  
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iv) Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται τέσσερις πιθανοί δείκτες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του τελικού σημείου της ογκομέτρησης. Να 

επιλέξετε τον καταλληλότερο δείκτη (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2) Δείκτης Περιοχή pH αλλαγής χρώματος 

 Κυανούν της θυμόλης 1,7 - 3,2  

Ερυθρό του Κογκό 3,0 - 5,0  

Κυανούν της βρωμοθυμόλης 6,0 - 7,6  

Ερυθρό της κρεσόλης 7,2 - 8,8 

 

4.2 

Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:  

• Υ1: NH3 0,1 M με pΗ=11  

• Υ2: CΗ3NH2 1 M με βαθμό ιοντισμού, α=2%.  

Δ1. Να βρεθούν:  

α. ο βαθμός ιοντισμού της NH3 (μονάδες 2)  

β. η Κb της NH3 και η Κb της CΗ3NH2 (μονάδες 4)  

γ. Ποια από τις δύο βάσεις είναι ισχυρότερη.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)  

 Δ2. Σε 200 mL του διαλύματος Υ1 προσθέτουμε 200 mL υδατικού διαλύματος HCl 0,05 Μ. 

Συμπληρώνουμε το διάλυμα με νερό μέχρι τελικού όγκου 1L, χωρίς μεταβολή της 

θερμοκρασίας, οπότε λαμβάνεται διάλυμα Υ3. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Υ3. 

Μονάδες 7 

Δίνεται ότι: 

 • Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25ο C.  

• Kw=10-14  

• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

Καλή επιτυχία! 
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