
 

 

Επαναληπτικό διαγώνισμα χημείας  

Θέμα Α 

 Για ηις ερφηήζεις-προηάζεις Α1 έφς Α4 να γράυεηε ηον αριθμό ηης 

ερώηηζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή 

απάνηηζη. 

Α1. Η ενέργεια δεζµού C = C ζηο µόριο ηοσ CH2 = CH2 είναι 602 

kJ/mol. Η ενέργεια δεζµού C – C ζηο µόριο ηοσ CH3 – CH3 είναι 

δσναηό να είναι: 

 α. 346 kJ/mol    β. 301 kJ/mol  

γ. 1204 kJ/mol    δ. 282 kJ/mol 

Α2. Σε σδαηικό διάλσµα CH3COOH 0,1 Μ θερµοκραζίας 25 ο C 

προζηίθεηαι διπλάζιος όγκος σδαηικού διαλύµαηος NaCl 

θερµοκραζίας 40 ο C. Από ηα παρακάηω ιζτύει: 

 α. Ο βαθµός ιοντισµοφ του CH3COOH αυξάνεται, η σταθερά ιοντισµοφ µζνει σταθερή και ο 

αριθµός των mol των ιόντων H3O+ αυξάνεται.  

β. Ο βαθµός ιοντισµοφ του CH3COOH αυξάνεται, η σταθερά ιοντισµοφ αυξάνεται και ο 

αριθµός των mol των ιόντων H3O+ αυξάνεται.  

γ. Ο βαθµός ιοντισµοφ του CH3COOH µειώνεται, η σταθερά ιοντισµοφ µειώνεται και ο 

αριθµός των mol των ιόντων H3O+ µειώνεται.  

δ. Ο βαθµός ιοντισµοφ του CH3COOH µειώνεται, η σταθερά ιοντισµοφ µζνει σταθερή και ο 

αριθµός των mol των ιόντων H3O+ µειώνεται. 

Α3. Σε δοτείο ζηαθερού όγκοσ ειζάγεηαι ιζομοριακό μίγμα ηων 

ενώζεων Β και Γ και αποκαθίζηαηαι η ιζορροπία:  

 2Γ(g)↔2Α(g) + B(g)       Ποια από ηις παρακάηω ζτέζεις θα ιζτύει 

οπωζδήποηε ζηην ιζορροπία; 

 α. [Α] = [Β]       β. [Α] = [Γ] 

 γ. [Α] < [Γ]       δ. [Β] > [Γ] 

Α4. Ποιο από ηα επόμενα αλκσλαλογονίδια είναι ηο δραζηικόηερο 

ζε ανηιδράζεις σποκαηάζηαζης;  

α. CH3CH2Cl       β. CH3CH2Br  

γ. CH3CH2I       δ. CH3CH2F 



 

 

 

Α5. Το ιόν με ηη μεγαλύηερη ζσγκένηρωζη ζε ένα σδαηικό 

διάλσμα H2SΟ4 ζσγκένηρωζης 0,2Μ είναι: 

 α. HSO4        β. 2 SO4
   

γ. OH-        δ. H3O
+ 

 

 

Θέμα B 

Β1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια 

ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε 

είλαη ζσζηή ή Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 α. Σηνλ νμηθό αηζπιεζηέξα (CH3COOCH2CH3) όια ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα 

έρνπλ sp3 πβξηδηθά ηξνρηαθά.  

β. Η ελέξγεηα δεύηεξνπ ηνληηζκνύ ηνπ 11Νa  είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

δεύηεξε ελέξγεηα ηνληηζκνύ ηνπ  12Mg. 

γ. Καηάιιεινο δείθηεο γηα νγθνκέηξεζε δηαιύκαηνο ΝΗ4Cl κε πξόηππν 

δηάιπκα ΝaOH είλαη ην εξπζξό ηνπ κεζπιίνπ (pkaδείθηε=5,5).  

δ. Τν άηνκν ηνπ 26Fe έρεη 6 κνλήξε ειεθηξόληα ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε. 

 ε. Μπνξνύκε λα εμαθξηβώζνπκε ην πεξηερόκελν ελόο δνρείνπ πνπ πεξηέρεη 

πδαηηθό δηάιπκα αηζαλόιεο ή πξνπαλόλεο ρξεζηκνπνηώληαο Na.                     

Μνλάδεο 5  

Να αηηηνινγήζεηε όιεο ηηο απαληήζεηο ζαο.          

Μνλάδεο 10 

 

Β2. Γηαζέηνπκε ξπζκηζηηθό δηάιπκα HF-NaF 

α. Να γξάςεηε ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε 

ην παξαπάλσ δηάιπκα.        

 Μνλάδεο 3 

β. Καηά ηελ αξαίσζε ηνπ παξαπάλσ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο ζε 

ηεηξαπιάζην όγθν ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ HF: 

 i. παξακέλεη ζηαζεξόο 

 ηη. απμάλεηαη θαη ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε α2 = 2 ∙α1 



 

 

 ηηη. απμάλεηαη θαη ηθαλνπνηείηαη ε ζρέζε α2 = 4∙ α1  

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 1) αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζε ζαο 

(κνλάδεο 2)   

Να ζεσξήζεηε όηη ε αξαίσζε έγηλε ζηνπο 25νC θαη όηη επηηξέπνληαη νη 

γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.  

 

Β3. Σε δνρείν πεξηέρνληαη ζε ηζνξξνπία νξηζκέλεο πνζόηεηεο Β θαη Γ θαη 1 

mol A ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 2Α(g) ↔ 2B(g) + Γ(g) ΓΗ > 0  

Μεηαβάινπκε έλαλ από ηνπο παξάγνληεο ηζνξξνπίαο θαη ζηε λέα ρεκηθή 

ηζνξξνπία δηαπηζηώζεθε όηη ζην δνρείν πεξηέρνληαη 1,5 mol  

A. Πνηα από ηηο επόκελεο κεηαβνιέο κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί; 

 α. Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο δηαηεξώληαο ζηαζεξό ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ  

β. Αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία 

 γ. Πξνζζήθε ζην δνρείν 0,3 mol Γ (V, T ζηαζεξά)  

δ. Πξνζζήθε ζην δνρείν 0,5 mol Β (V, T ζηαζεξά) Δπηιέμηε ηε ζσζηή 

απάληεζε (κνλάδα 1) αηηηνινγώληαο πιήξσο ηελ απάληεζε ζαο                                                                    

(κνλάδεο 3) 

Θέμα Γ 

 

Γ1. Πνζόηεηα 9 g θνξεζκέλνπ κνλνθαξβνμπιηθνύ νμένο Α αλακεηγλύεηαη 

κε ηζνκνξηαθή πνζόηεηα αηζαλόιεο, νπόηε απνθαζίζηαηαη ηζνξξνπία θαη 

παξάγεηαη ε νξγαληθή έλσζε Β. Τν κείγκα ηζνξξνπίαο απαηηεί γηα πιήξε 

εμνπδεηέξσζε 50 mL δηαιύκαηνο NaOH ζπγθέληξσζεο 1 Μ. Να βξεζνύλ νη 

ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ ελώζεσλ Α θαη Β. Γίλεηαη γηα ηελ ακθίδξνκε 

αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ νμένο Α θαη ηεο αηζαλόιεο όηη Kc=4. (Μνλάδεο 13) 

Γ2. Αέξην κίγκα 2 αθόξεζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηα κόξηα ησλ νπνίσλ 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά 3π δεζκνί, έρεη κάδα 12g. Τν κίγκα αθνύ δηαιπζεί ζε 

θαηάιιειν δηαιύηε αληηδξά κε πεξίζζεηα Na θαη ειεπζεξώλνληαη 6,72L 

αεξίνπ κεηξεκέλα ζε πξόηππεο ζπλζήθεο STP. Ίζε πνζόηεηα από ην αξρηθό 

κίγκα κπνξεί λα απνρξσκαηίζεη 1,2 L δηαιύκαηνο Br2 ζε CCl4 

πεξηεθηηθόηεηαο 10%w/v.  

α. Να βξείηε ηε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο ζε mol θαη ηνπο ζπληαθηηθνύο 

ηύπνπο ησλ πδξνγνλαλζξαθώλ ηνπ κίγκαηνο. (Μνλάδεο 8)  



 

 

β. Γηπιάζηα πνζόηεηα από ην αξρηθό κίγκα ελπδαηώλεηαη πιήξσο παξνπζία 

θαηαιπηώλ θαη ηα νξγαληθά πξντόληα δηνρεηεύνληαη ζε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο Ι2/NaOH. Να ππνινγηζηνύλ ηα mol ηνπ ηδήκαηνο πνπ 

παξάγνληαη. (Μνλάδεο 4) 

 Γίλνληαη Αr(C) = 12, Ar(H)= 1, Αr(Br) = 80 Μ 

Θέμα Δ 

Σε θελό δνρείν όγθνπ 1 L θαη ζε ζηαζεξή ζεξµνθξαζία εηζάγνληαη 1,8 mol 

N2 θαη 0,8 mol H2 ηα νπνία αληηδξνύλ ζύµθσλα µε ηελ ρεµηθή εμίζσζε: 

 Ν2(g) + 3H2(g) ↔  2ΝH3(g) 

 Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο δεζµεύεηαη όιε ε πνζόηεηα ηεο 

ΝH3 πνπ έρεη ζρεµαηηζζεί θαη δηαιύεηαη ζε θαζαξό λεξό νπόηε 

ζρεµαηίδεηαη δηάιπµα όγθνπ 400 mL, δηάιπµα Γ1 ην νπνίν παξνπζηάδεη pH 

ίζν µε 11,5 ζηνπο 25 0C. ΚbNH3=10-5 

 Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ Kc ηεο ηζνξξνπίαο: 

 Ν2(g) + 3H2(g)  ↔    2ΝH3(g)      (5 µνλάδεο)  

Γ2. Πνηα είλαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ζρεµαηηζµνύ ηεο αµµσλίαο; 

 (3 µνλάδεο) 

 Γ3. Αλ ην δνρείν ζην νπνίν πξαγµαηνπνηήζεθε ε αληίδξαζε είρε 

µεγαιύηεξν όγθν ην δηάιπµα Γ1 ζα είρε ην ίδην, µηθξόηεξν ή µεγαιύηεξν 

pH; Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο.              (5 µνλάδεο) 

 Γ4. Πνζόηεηα αέξηαο αµµσλίαο ίζε µε απηή πνπ πεξηέρεηαη ζε 200 mL ηνπ 

δηαιύµαηνο Γ1 αληηδξά µε ηελ απαηηνύµελε ζηνηρεηνµεηξηθά πνζόηεηα CuO. 

i. Να γξάςεηε ηε ρεµηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο πνπ πξαγµαηνπνηείηαη. 

 ii. Να ππνινγίζεηε ηε µάδα ηνπ CuO πνπ θαηαλαιώζεθε 

         (4 + 3 µνλάδεο) 

 

Γ5. Τα ππόινηπα 200 mL ηνπ δηαιύµαηνο Γ1 αληηδξνύλ µε ηε 

ζηνηρεηνµεηξηθά απαηηνύµελε πνζόηεηα CH3CH2Br νπόηε πξνθύπηεη 

δηάιπµα Γ2 όγθνπ 200 mL. Τν δηάιπµα Γ2 αλαµεηγλύεηαη µε 400 mL 

δηαιύµαηνο ΚΟΗ 0,25 Μ, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπµα Γ3 πνπ έρεη pH ίζν µε 

10. Να ππνινγίζεηε ηελ ζηαζεξά ηνληηζµνύ Kb ηεο CH3CH2NH2.  

(5 µνλάδεο) 


