
 

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ 

Γ΄ ΤΑΞΖ  ΓΔΝΗΚΟΥ ΛΥΚΔΗΟΥ 

ΔΞΔΤΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  

ΦΖΜΔΗΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΔΛΗΓΩΝ: 9 

 

ΘΔΜΑ Α 

Γηα ηηο πξνηάζεηο Α1 έσο Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια 
ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή επηινγή: 

 

Α1. Σηελ εμίζσζε E = hf 

ην ζύκβνιν Δ εθθξάδεη: 

 α .ηελ ελέξγεηα κηαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

 β. ην ζηνηρεηώδεο πνζό ελέξγεηαο κηαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

 γ. ηελ ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ 

 δ. ηελ ελέξγεηα ελόο ειεθηξνλίνπ ζε νπνηνδήπνηε άηνκν 

 

κνλάδεο 5 

 

Α2. Καηά ηε κεηάβαζε ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ από ηελ 

ηξνρηά κε n = 1  ζηελ ηξνρηά κε n = 3 θαη από ηελ ηξνρηά κε n = 2 ζηελ ηξνρηά 

κε n = 4, ε ελέξγεηά ηνπ κεηαβάιιεηαη θαηά ΓΔ13 θαη ΓΔ24 αληίζηνηρα. Γηα 

ηηο κεηαβνιέο ηεο ελέξγεηαο ΓΔ13 θαη ΓΔ24 ηζρύεη: 

       α. ΓΔ13 = ΓΔ24 > 0       γ. ΓΔ13 > ΓΔ24 > 0 

       β. ΓΔ13 < ΓΔ24 < 0       δ. ΓΔ13 = ΓΔ24 < 0. 

 

κνλάδεο 5 

 

 

 

 



 

Α3. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζωζηή γηα ηελ αληίδξαζε: 

Α(s) + 2Β(g)            3Γ(g) , ΓΖ = -200kJ/mol 

 

 α. Με ειάηησζε ηεο  ζεξκνθξαζίαο απμάλεηαη ε ηαρύηεηα ηεο   

αληίδξαζεο 

 β. Με πξνζζήθε Α(s) απμάλεηαη ε απόδνζε 

γ. Με αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ππν ζηαζεξό όγθν, απμάλεηαη ε 

ζηαζεξά  

ηζνξξνπίαο (Κc)  

 δ. Με ηελ πξνζζήθε θαηαιύηε δεν ζα επεξεαζηεί ε ηζνξξνπία 

κνλάδεο 5 

 
 
Α4. Σε πδαηηθό δηάιπκα CH3CH2NH2  δηαιύεηαη ζηεξεό KΟΖ, ρσξίο λα 
κεηαβιεζεί ν όγθνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο. Πνηα από ηα 
παξαθάησ κεγέζε ειαηηώλνληαη; 
      
 α. pOH   θαη   Κb(CH3CH2NH2) 

 β. α(CH3CH2NH2)   θαη   [ΟΖ-] 

 γ. pH  θαη ν αξηζκόο ησλ ηόλησλ ΟΖ- 

         δ. [CH3 CH2NH3
+]   θαη   [Ζ3Ο

+] 

κνλάδεο 5 

 

 

Α5. Τν HBr έρεη πςειόηεξν ζεκείν βξαζκνύ από ην ΖCl,  -66°C έλαληη -85°C 
αληίζηνηρα, επεηδή: 

 α. ν νκνηνπνιηθόο δεζκόο Ζ-Cl είλαη ηζρπξόηεξνο από ηνλ νκνηνπνιηθό 
δεζκό Ζ-Br 

 β. ην κόξην ηνπ ΖΒr έρεη κεγάιε δηπνιηθή ξνπή ,ελώ ην κόξην ηνπ HCl 
έρεη κεδέλ 

γ. ζην κόξην ηνπ ΖΒr εκθαλίδνληαη ηζρπξόηεξεο δηακνξηαθέο δπλάκεηο 

από ην κόξην ηνπ HCl 



 

δ. κεηαμύ ησλ κνξίσλ ΖBr εκθαλίδνληαη δπλάκεηο πδξνγόλνπ, ελώ 

κεηαμύ ησλ κνξίσλ HCl εκθαλίδνληαη δπλάκεηο δηπόινπ-δηπόινπ. 

κνλάδεο 5 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Να γξάςεηε αλ απηό πνπ αλαθέξεηαη ζε θαζεκηά από ηηο επόκελεο 

πξνηάζεηο, 

είλαη ζωζηό ή λάθος. Να αιηιολογήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

α. Υδαηηθό δηάιπκα  ΖClO4  κε ζπγθέληξσζε 10-7Μ (ζηνπο 25°C) έρεη pH=7.  

β. Αλ πξνζζέζνπκε πδαηηθό δηάιπκα KBr (ζηνπο Θ°C) ζε πδαηηθό δηάιπκα ΖI 

(ζηνπο Θ°C), ηόηε ην pH  ηνπ δηαιύκαηνο ΖI  παξακέλεη ζηαζεξό. 

γ. Τν ειεθηξόλην ζπκπεξηθέξεηαη θαη σο θύκα κόλν όηαλ θηλείηαη 

δ. Τν ρεκηθό ζηνηρείν κε δνκή 1s22s22p63s23p63d74s2 αλήθεη ζηνλ d ηνκέα. 

  ε. Τν πιήζνο ησλ s ηξνρηαθώλ ζε έλα άηνκν (ζπκπιεξσκέλσλ, εκηζπκπιε-
ξσκέλσλ ή   θελώλ) είλαη αξηζκεηηθά κεγαιύηεξν από ην πιήζνο ησλ p 
ηξνρηαθώλ. 
 

κνλάδεο 5 

 
B2. Γηα ηελ αληίδξαζε: 

2NO2(g) + F2(g) → 2NO2F(g) 
 

βξέζεθε όηη απνηειείηαη από δπν ζηάδηα: 
 
1ν ζηάδην: NO2(g) + F2(g) → NO2F(g) + F(g)      ( αξγό ζηάδην ) 

2ν ζηάδην: NO2(g) + F(g) → NO2F(g)               ( γξήγνξν ζηάδην ) 

 
α. Να γξάςεηε ηνλ λόκν ηεο ηαρύηεηαο γηα ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε. 

κνλάδεο 2 

β. Πνηα είλαη ε νιηθή ηάμε ηεο αληίδξαζεο; 
κνλάδεο 1 

 



 

B3. Πώο κε βάζε ηε δνκή ησλ κνξίσλ εξκελεύεηαη ε ζρεηηθή ζεηξά ηζρύνο 

ησλ νμέσλ 

Cl2CΖCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH > CH3CH2COOH ζηα πδαηηθά 

δηαιύκαηα; 

Γίλνληαη: 

 ε ζεηξά αύμεζεο ηνπ -Η επαγσγηθνύ θαηλνκέλνπ γηα κηα ζεηξά 

ππνθαηαζηαηώλ: 

C6H5−
 < −ΝΖ2 < −OH < −I < −Br < −Cl < −F < −CN < −ΝΟ2 

 

 ε ζεηξά αύμεζεο ηνπ +Η επαγσγηθνύ θαηλνκέλνπ γηα κηα ζεηξά 

ππνθαηαζηαηώλ: 

Ζ− < CH3− < C2H5− < (CH3)2CH− < (CH3)3C− < COO− < Ο− 

κνλάδεο 3 

 

 

B4. Γίλνληαη νη παξαθάησ ειεθηξνληαθέο δνκέο ησλ αηόκσλ Φ, Χ, Ε θαη Ψ. 

16Φ : 1s22s22p63s23p4 

19Χ : 1s22s22p63s23p63d1 

20Ε: 1s22s22p63s23p63d2 

29Ψ: 1s22s22p63s23p63d94s2 

α. Πνηεο αληηζηνηρνύλ ζε δηεγεξκέλε θαηάζηαζε ; Να γξάςεηε ηελ 
ειεθηξνληαθή ηνπο δνκή ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε. 

κνλάδεο 3 

β. Να βξείηε ηελ Οκάδα , ηνλ ηνκέα θαη ηελ Πεξίνδν ηνπ Π.Π. πνπ αλήθεη ην 
θάζε έλα από ηα παξαπάλσ ρεκηθά ζηνηρεία. 

κνλάδεο 2 

γ. Να ηαμηλνκήζεηε ηα ζηνηρεία  Φ, Χ, Ε θαηά ζεηξά απμαλόκελεο ελέξγεηαο 
πξώηνπ ηνληηζκνύ (Δi1), αιηιολογώνηας ηελ απάληεζε ζαο. 

κνλάδεο 2 

δ. Να ζπγθξίλεηε ην κέγεζνο  ησλ ζσκαηηδίσλ X-2 , Χ+1  θαη  Ε+2, 
αιηιολογώνηας ηελ απάληεζε ζαο. 

κνλάδεο 2 

ε. Γηα ην άηνκν ηνπ 29Ψ , ζηε ζεκειηώδε ηνπ θαηάζηαζε, λα βξείηε πόζα e- 
έρνπλ ml=-1 (χωρίς αηηηνιόγεζε). 

κνλάδεο 1 



 

B5. Υδαηηθό δηάιπκα δάραξεο (C12H22O11 κε Mr=342) πεξηεθηηθόηεηαο 3%w/v 

θέξεηαη ζε επαθή, κέζσ εκηπεξαηήο κεκβξάλεο, κε πδαηηθό δηάιπκα 

γιπθόδεο (C6H12O6 κε Mr=180) πεξηεθηηθόηεηαο 3%w/v. Τα δπν δηαιύκαηα 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 

α. Να εμεγήζεηε πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζα κεηαθηλεζνύλ πεξηζζόηεξα κόξηα 
λεξνύ. 

κνλάδεο 2 

β. Σε πνην από ηα δπν δηαιύκαηα πξέπεη λα αζθήζνπκε αξρηθά εμσηεξηθή 
πίεζε ώζηε λα εκπνδηζηεί ην θαηλόκελν ηεο ώζκσζεο; 

κνλάδεο 2 

 

 

Θέμα Γ 

Γ1.  Σε θιεηζηό δνρείν εηζάγνπκε 6 mol N2 θαη 3 mol Ο2 θαη ζεξκαίλνπκε ζε 

ζεξκνθξαζία ζ1
0C, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:   

Ν2(g) +  O2(g)                       2 NO(g) 

 

Όηαλ ην ζύζηεκα θαηαιήμεη ζε ηζνξξνπία (Φ.Η.1) ε πνζόηεηα ηνπ Ο2 ζην 

δνρείν 

είλαη 1mol. 

α. Nα ππνινγηζηεί ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο (Kc1) ζηνπο ζ1
0C. 

κνλάδεο 3 

β. Θεξκαίλνπκε ην δνρείν ζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ζ2
0C θαη ην ζύζηεκα 

θαηαιήγεη ζε λέα ρεκηθή ηζνξξνπία (Φ.Η.2)  ζηελ νπνία Kc2=16.  

 

Ζ αληίδξαζε ζύλζεζεο ηνπ ΝΟ(g) είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε; 

Αιηιολογήζηε πιήξσο ηελ απάληεζε ζαο. 

κνλάδεο 3 

γ. Πόζα mol O2 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηελ αξρηθή ηζνξξνπία (Φ.Η.1), ώζηε 
ζηελ λέα ρεκηθή ηζνξξνπία (Φ.Η.3) ε πνζόηεηα ηνπ ΝΟ λα γίλεη 6mol; 

κνλάδεο 3 

δ. Να βξεζεί ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο, ζηνπο ζ1
0C, γηα ηελ ρεκηθή 

ηζνξξνπία: 
 

                   NO(g)                    
 

 
 Ν2(g) +  

 

 
 O2(g) 

κνλάδεο 3 

 



 

Γ2.  A.Έζησ ε αληίδξαζε: 

                                       

 

Σην επόκελν δηάγξακκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξόλν: 

(Σημείωζη: η u μεηριεηαι ζε moL / L.min) 

 

α. πνηα είλαη ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο; 

β. πνηεο κνλάδεο έρεη ε ζηαζεξά ηαρύηεηαο θαη πνηα είλαη ε ηηκή ηεο; 

γ. λα γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ Α θαη Β ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

δ. πνηα κεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ην δηάγξακκα u-t αλ ε αληίδξαζε γίλεη ζε 

πςειόηεξε ζεξκνθξαζία; 

                                                                                                      Μνλάδεο 4 

 

B. Γηα ηελ αληίδξαζε: 

 

έρνπλ πξνθύςεη ηα εμήο πεηξακαηηθά δεδνκέλα: 

 

α. όηαλ [Β]=ζηαζεξή ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ Α είλαη: 

u(mol/ltmin)

t(min)

0.1

2A(g)+B(g) 2Γ(g)



 

 

β. όηαλ [Α]=0.5Μ ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ζπγθέληξσζεο ηνπ Β είλαη: 

(Σημείωζη: η u μεηριεηαι ζε M/s και η [Β] ζε Μ) 

 

1. πνηα είλαη ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο θαη πνηα ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηαρύηεηαο. 

2. λα πξνηαζεί έλαο πηζαλόο κεραληζκόο. 

                                                                                                   κνλάδεο 4 
 
 
 
 
Γ..Σε δνρείν όγθνπ 2L εηζάγνληαη 0.5 mol νπζίαο Α νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε 
αληίδξαζε: 

 
Τν δηάγξακκα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Α κε ην ρξόλν θαίλεηαη ζην ζρήκα: 

u

[A]

0.05

0.2

u

[B]

A(g) 2B(g)



 

 (Σημείωζη: η  [Α] μεηριέηαι ζε mol/L) 
 
α. πνηα είλαη ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο; 
β. πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηαρύηεηαο; 
γ. λα γίλεη ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηεο αληίδξαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 
ρξόλν. 
δ. πνηα ρξνληθή ζηηγκή έρεη αληηδξάζεη ην 80% ηνπ Α; 
ε. πνηα κεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ην δηάγξακκα [Α]-t αλ απμεζεί ε 
ζεξκνθξαζία; 
 
                                                                                                        κνλάδεο  5  

 

Θέμα Γ 

Γ1.  Γηαζέηνπκε πνζόηεηα δηαιύκαηνο ΝΖ3 0,8Μ (δηάιπκα Υ1) , κε 
Κb(NH3)=10-5 

α. 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο Υ1 αξαηώλεηαη κε λεξό θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Υ2  

όγθνπ 400 mL. Να ππνινγηζηεί ν ιόγνο ησλ βαζκώλ ηνληηζκνύ (α2/α1) ηεο 

ΝΖ3 ζηα δηαιύκαηα Υ2 θαη Υ1 αληίζηνηρα.  

κνλάδεο 3 

β. 100 mL από ην δηάιπκα Υ1 αλακηγλύνληαη κε 100 mL δηαιύκαηνο NH4Cl 

0,8Μ θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Υ3. Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Υ3 .  

κνλάδεο 3 

γ. Πνηνο όγθνο αέξηνπ HCl (ζε L, ζε STP ζπλζήθεο) πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε 

100 mL ηνπ δηαιύκαηνο Υ1, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο, ώζηε 

λα πξνθύςεη δηάιπκα  Υ4 κε pH = 9; 

κνλάδεο 4 

δ.  Σε 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο Υ1 αλακηγλύνληαη κε 100 mL δηαιύκαηνο 

ΝaOH 0,2Μ θαη πξνθύπηεη  δηάιπκα Υ5 . Να ππνινγίζεηε : 

i. ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Υ5  

κνλάδεο 3 

ii. πόζα mol HCl  πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Υ5 έηζη ώζηε λα 

πξνθύςεη δηάιπκα Υ6 ζην νπνίν αλ πξνζζέζνπκε ηνλ δείθηε ΖΓ 

[A] (mol/lt)

t(sec)50



 

(Κa=10-5) ηόηε ν ιόγνο ησλ ζπγθεληξώζεσλ  
    

    
 ησλ δπν ζπδπγώλ 

κνξθώλ ηνπ δείθηε λα είλαη ίζνο κε 
 

 
 ; (Με ηελ πξνζζήθε ηνπ HCl θαη 

ηνπ δείθηε δελ κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπο δηαιύκαηνο) 

κνλάδεο 3 

Γ2.  Οξηζκέλνο όγθνο δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο ΖΑ  νγθνκεηξείηαη κε 
πξόηππν δηάιπκα ΝaOH . Από ην παξαθάησ δηάγξακκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Γηα ην Ηζνδύλακν Σεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο απαηηήζεθαλ 30 mL 
πξόηππνπ δηαιύκαηνο ΝaOH. 

 Με ηελ πξνζζήθε 20 mL πξόηππνπ δηαιύκαηνο ην pH ηνπ 
νγθνκεηξνύκελνπ δηαιύκαηνο βξέζεθε ίζν κε 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Να εμεγήζεηε αλ ε νγθνκέηξεζε είλαη νμπκεηξία ή αιθαιηκεηξία. 

κνλάδεο 1 

β. Να ππνινγίζεηε ηελ ζηαζεξά ηνληηζκνύ (Κa) ηνπ ΖΑ.  

κνλάδεο 4 

γ. 10 mL δηαιύκαηνο νμένο ΖΒ κε pH=3 αξαηώλεηαη κε πξνζζήθε 90mL 

λεξνύ θαη πξνθύπηεη δηάιπκα κε pH=4. Να ζπγθξίλεηε ηελ ηζρύ ησλ νμέσλ ΖΑ 

θαη ΖΒ. 

κνλάδεο 4 

Δίνεηαι όηι: 

 όλα ηα παραπάνω διαλύμαηα είναι σδαηικά και βρίζκονηαι ζηοσς 25°C  

 Κw=10-14 

 ηα δεδομένα ηοσ προβλήμαηος επιηρέποσν ηις γνωζηές προζεγγίζεις. 

 
                      ΣΑΣ ΔΥΦΟΜΑΣΤΔ ΔΠΗΤΥΦΗΑ!   


