
                

                        ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Α 

 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή 

 

Α1.   Δίνεται η αντίδραση :  Na(s) + ½ O2(g) → Na2O(s) 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή 

α) το Να ανάγεται 

β) το Ο2 αποβάλλει ηλεκτρόνια  

γ) το Να αποβάλλει ηλεκτρόνια 

δ) δεν είναι αντίδραση οξειδοαναγωγής 

 

Α2.  Σε δοχείο μεταβλητού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

                         H2(g) + I2(g)  �  2HI(g)     ΔΗ<0 

Aν αυξήσουμε   τη θερμοκρασία και ταυτόχρονα ελαττωθεί ο όγκος του 

δοχείου  στη νέα θέση ισορροπίας που θα αποκατασταθεί 

α) τα  moles του Η2 δεν μεταβάλλονται 

β) τα  moles  του Ι2 αυξάνονται  

γ) η ολική πίεση αυξάνεται    

δ) η απόδοση παράγωγης του ΗΙ ελαττώνεται  

 

Α3.  Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι ομοιοπολική και δεν ιοντίζεται 

στο νερό 

α)  ΝΗ3 

β)  HCOONa 

γ)  HNO3 

δ)   CH3OH 

 

A4.  Ποιο από τα επόμενα στοιχεία έχει μεγαλύτερη ενέργεια 2ου 

ιοντισμού (Ei2) 

α)  11Να 

β)  3Li 

γ)  4Be 

δ)  12Mg 



 

 

 

 

Α5.  Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά με διάλυμα ΚΟΗ 

α)  CH3NH3Cl 

β)  CH3Br 

γ)  CH3CH2OH 

δ)   HCOOH 

 

A6. Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακες δομές αντιστοιχεί σε ατομο 4Be 

σε διεγερμένη κατάσταση που θα υποστεί sp υβριδισμό 

α)  1s22s2 

β)  1s22s12p1 

γ)  1s12s22p1 

δ)  1s12s3 

                                                                                               μοναδες  4+4+5+5+4+3 

 

 

ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1. α) Να συμπληρωθεί η αντίδραση (προϊόντα-συντελεστές) 

                     FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  → 

β) Να να εξηγηθεί ποιο είναι το οξειδωτικό σώμα 

γ) αν αντιδρούν 0,1 moles οξειδωτικού, πόσα ηλεκτρόνια προσλαμβάνει ή 

αποβάλλει  σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση. 

 Δίνεται αριθμός Avogadro ΝΑ=6,023.1023 

                                                                                                     μοναδες     2+2 

                                                                                                                                                      

Β2. 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) Αν σε ρυθμιστικό διάλυμα ΝΗ3-ΝΗ4Cl προσθέσουμε ιση ποσότητα 

νερού ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 διπλασιάζεται 

β) Η μεταπήδηση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από την 

υποστοιβαδα 1s στην υποστοιβαδα 2s απαιτεί απορρόφηση μικρότερης 

ποσότητας ενέργειας σε σύγκριση με την   μεταπήδηση από την 

υποστοιβαδα 1s  στην υποστοιβαδα 2p  

γ) Τα αντιδραστήρια Grignard είναι δραστικές ενώσεις και 

συμπεριφέρονται ως βάσεις 

δ) Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:  



                          CaCO3(s) � CaO(s) + CO2(g)   ΔΗ>0 

Αν ελαττωθεί ο όγκος του δοχείου με σταθερή  θερμοκρασία η 

συγκέντρωση του CO2 ελαττωνεται 

ε) Υδατικό διάλυμα H2SO4 0,1 Μ έχει μικρότερη τιμή ΡΗ από υδατικό 

διάλυμα ΗΝΟ3 0,2 Μ 

στ) Το ιόν 26Fe3+   είναι πιο σταθερό από το ιον  26Fe2+ 

Nα αιτιολογηθούν όλες οι απαντήσεις 

                                                                                     μοναδες   (6Χ1 + 6Χ2) 

 

B3. Ρυθμιστικό διάλυμα  HCOOH/HCOONa έχει ΡΗ=5. Στο διάλυμα 

προσθέτουμε 2-3 σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, ο οποίος ιοντίζεται  σε 

ποσοστό 80 %. Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού Ka του δείκτη ΗΔ 

                                                                                                     μοναδες   3 

 

 

ΘΕΜΑ  Γ  

 

Γ1.  Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα 

 

 
  Να βρεθούν οι ΣΤ των οργανικών ενώσεων Α ,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Κ,Λ και Μ 

                                                                                                               μοναδες  11 

 

Γ2. Οργανική ένωση (Α) έχει ΜΤ: C5H10O2 και υδρολυεται σε όξινο 

περιβάλλον οπότε σχηματίζονται οι οργανικές ενώσεις Β και Γ.  Η ένωση 

Β αλλάζει το χρώμα των δεικτών ενώ η ένωση Γ με επίδραση διαλύματος 

Ι2/ΚΟΗ δίνει κίτρινο ίζημα. 

Το μίγμα των ενώσεων Β και Γ χωρίζεται σε δυο ισα μέρη 

Το 1ο μέρος απαιτεί για πλήρη εξουδετέρωση 200 ml διαλύματος ΝαΟΗ  



0,1 Μ. Το 2ο μέρος αποχρωματίζει 160 ml διαλύματος KMnO4 0,1 Μ, 

παρουσία H2SO4.  Να βρεθούν οι ΣΤ των ενώσεων Α, Β και Γ 

                                                                                                                μοναδες   8 

 

Γ3. Μίγμα περιέχει 2 mol C2H2 και  1 mole Η2. Το συστατικά του μίγματος 

αντιδρούν παρουσία Ni , οπότε προκύπτει νέο μίγμα αερίων. Στο μίγμα 

που προέκυψε να βρεθεί ο λόγος των σ και π δεσμών 

                                                                                                                 μοναδες   6 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα 

Διάλυμα Υ1,   HCOOH  C1 M   με   Ka=10-4 

Διάλυμα  Υ2,  CH3NH2  C2 M 

Διάλυμα  Υ3,  ΝαΟΗ 1 Μ 

Διάλυμα  Υ4,  NH4Cl 2 Μ 

α) Ογκομετρουμε 100 ml του διαλύματος Υ1 με πρότυπο διάλυμα KΜnO4 

0,1 Μ, παρουσία  H2SO4. Για το ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 80 ml 

του προτύπου διαλύματος. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση C1  του Υ1 

β) 100 ml του διαλύματος Υ2 ογκομετρουνται με πρότυπο διάλυμα HCl 0,2 

Μ, παρουσία κατάλληλου δείκτη. Όταν παρατηρήθηκε η χρωματική 

αλλαγή στην κωνική φιάλη περιέχονταν 200 ml διαλύματος. Με την 

βοήθεια πεχαμετρου το ΡΗ βρέθηκε ισο με 5,5.  

Να βρεθούν η συγκέντρωση  C2 και η σταθερά ιοντισμού Kb της CH3NH2   

γ) Αναμιγνύουμε 100 ml διαλύματος Υ2 με 200 ml διαλύματος Υ3 και 100 

ml διαλύματος Υ4. Να βρεθεί το ΡΗ του διαλύματος που σχηματίζεται 

δ) Αναμιγνύουμε 50 ml διαλύματος Υ1 και 10 ml διαλύματος Υ3. Στο 

διάλυμα που προκύπτει προσθέτουμε 100 ml οξινισμενου με H2SO4 

διαλύματος K2Cr2O7 0,2 M. Nα εξεταστεί αν θα μετατραπεί σε πράσινο το 

πορτοκαλί χρώμα του διαλύματος K2Cr2O7 

 

Δίνεται για την ΝΗ3,   ΚbNH3=10-5   και θερμοκρασία  25ο C στην οποία  

Kw=10-14 

Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις 

 

                                                                                            μοναδες  6+8+6+5  

 

 

 

                                                                   Ηλίας  Ε.  Τσαφόγιαννος 

                                                                     Χημικός  -   Άμφισσα 



                                                                    

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1  γ,   Α2 γ  Α3 δ  , Α4 β, Α5 γ , Α6 β 

 

ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1β) 0,6ΝΑ     Β2,  Σ,Λ,Σ,Λ,Σ,Σ 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

 

Γ1.  A: CH2=CH2               H:  CH3CH(CH3)CH2CH3 

 

       Λ:  CH3CH(OH)COOH 

 

Γ2.     Β: HCOOH                Γ:  CH3CH(OH)CH2CH3 

 

Γ3      8/3 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

 

Δ1,  α)  C1=0,2 M                    β)  C2=0,2 M      Kb=10-4 

 

       γ) ΡΗ=11,5                       δ)  παραμενει πρασινο 




