
Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1ο έως και 5ο
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση χωρίς αιτιολόγηση. 

 

Α1. Σε μια από τις παρακάτω αντιδράσεις το Η ανάγεται.  

α. 3CuO + 2NH3→ 3Cu + N2 + 3H2O  

β. CHCl3 + 4NaOH→ HCOONa + NaCl + 2H2O 

γ.  2 2 2
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Α2. Σε δοχείο σταθερού όγκο και σε σταθερή θερμοκρασία θ οC, εισάγονται 1 mol Α, 1 mol Β και 

πραγματοποιείται η αντίδραση: Α(g) +  B(g) → Γ(g) με απελευθέρωση 80 kJ. Η ενθαλπία (ΔΗ) της αντίδρασης 

είναι: 

α. ΔΗ = 80 kJ,   β. ΔΗ = –80 kJ    γ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε  

 

Α3. Τα παρακάτω διαγράμματα από (I) έως και (IV) ,αποδίδουν τις γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων 

των χημικών ουσιών, που συμμετέχουν στην αντίδραση Α(g) + κΒ(g) → 3Γ(g) + λΔ(g), σε συνάρτηση με το χρόνο 

(κ και λ ακέραιοι). 

t (s)

C  (M)

0 10

0,2

0,4

0,6

t (s)

C  (M)

0 10

0,2

0,4

0,6

t (s)

C  (M)

0 10

0,2

0,4

0,6

t (s)

C  (M)

0 10

0,2

0,4

0,6

 

       I.      II.              III.          IV.   

H μέση ταχύτητα της αντίδρασης δίνεται από τη σχέση: 
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Α4. Δίνεται η αντίδραση  2Α(g)  +  Β(g)    Γ(g)  +  3Δ(g). Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 1 mol B, 

1 mol Γ, 3 mol Δ. Για μία χρονική στιγμή t > 0 ισχύει:  

α. CΑ = CΒ,    β. CΒ > CΓ   γ. CΓ = CΔ    δ. CΑ < CΒ = CΓ  

 

Α5. Δίνεται η χημική ισορροπία  CH3COOH  +  Η2Ο    CH3COO–  +  Η3Ο+. Προσθέτουμε μικρή 

ποσότητα NaOH(s) χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, τι ισχύει για την [CH3COO–]:  

α. μειώνεται   β. αυξάνεται  γ. δεν μεταβάλλεται   δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 



    (μονάδες 5x5 = 25) 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1. H χημική ισορροπία Α(g)    2B(g) ΔΗ > 0 πραγματοποιείται σε δοχείο μεταβλητού όγκου, που φέρει 

ελευθέρως κινούμενο αβαρές έμβολο. Πως επιδρούν στην ταχύτητα και την απόδοση της αντίδρασης οι 

παρακάτω μεταβολές  

α. Αύξηση της θερμοκρασίας.  

β. Εφαρμογή στο έμβολο πίεσης 2 atm.  

γ. Προσθήκη ποσότητας Β με σταθεροποιημένο το έμβολο στην αρχική του θέση.  

δ. Προσθήκη ποσότητας Ηe στην αρχική χημική ισορροπία.  

                 4 μονάδες 

 

B2. Στο παρακάτω σχήμα, οι καμπύλες (1) και (2), αντιστοιχούν στα 

σώματα της χημικής ισορροπίας   xΑ(g)   Β(g)  x ≥ 1 

Βρείτε τα σωστά στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται ότι στη συσκευή αντίδρασης 

βάλαμε αρχικά:  

i. Α   ii. Β   iii. μίγμα Α και Β  

β. Από το διάγραμμα επίσης διαπιστώνεται ότι, η τιμή του x και της 

σταθεράς της χημικής ισορροπίας Κc είναι αντίστοιχα:  

i. x = 3, Kc = 4/9  ii. x = 2, Kc = 2/9  iii. x = 2, Kc = 4/9  

                 5 μονάδες 

Β3. Να απαντήσετε στα παρακάτω.  

α. Η αντίδραση CH3COOH(ℓ) + CH3CΗ2OH(ℓ)  CH3COOCH2CΗ3(ℓ) + Η2Ο(ℓ), μεταξύ κ mol αιθανικού 

οξέος και λ mol αιθανόλης καταλήγει σε χημική ισορροπία, με Kc = 4.  

Για ποια τιμή του λόγου 
κ

λ
 η απόδοση της αντίδρασης είναι 80%;  

 

β. Σε νερό προσθέτουμε ΝaOH και το διάλυμα αποκτά συγκέντρωση 0,1 Μ σε ΝaOH το δε pΗ του διαλύματος 

είναι 12. Άρα η θερμοκρασία του διαλύματος είναι θ > 25 οC.  

 

γ. Σε δοχείο όγκου V1, που φέρει ελευθέρως κινούμενο έμβολο στους θ1 οC, έχει αποκατασταθεί η χημική 

ισορροπία: CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g)   ΔΗ >0 

 Ο όγκος των στερεών είναι αμελητέος και η ποσότητα του CaO(s) στο δοχείο είναι ίση με κ g, θερμαίνουμε 

το δοχείο σε θερμοκρασία θ2 > θ1 και ταυτόχρονα μεταβάλλουμε τον όγκο του δοχείου σε V2. Αν η ποσότητα 

του CaO(s) παραμένει ίση με κ g, τότε ποια σχέση συνδέει τους V1 και V2.  

 

δ. Υδατικό διάλυμα που περιέχει το ασθενές οξύ HΑ και το άλας NaΑ σε συγκεντρώσεις 0,1 Μ και 0,1 M 

αντίστοιχα μπορεί να έχει pH ≥ 7 στους 25 οC.  

              8 μονάδες 
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Β4 α. Δίνονται τα διαλύματα των ασθενών οξέων ΗΑ , ΗΒ και ΗΓ. 

Διάλυμα Δ1 HΑ έχει: CHΑ = C1, θHΑ= θ1 και pH1 = ω 

Διάλυμα Δ2 HΒ έχει: CHΒ = C2, θHΒ = θ2 και pH2 = ω 

Διάλυμα Δ3 HΓ έχει: CHΓ = C3,  θHΓ = θ3 και pH3 = ω 

Ποια η σειρά ισχύος των ΗΑ, ΗΒ και ΗΓ, αν δεδομένου ότι θ2 > θ1= θ3 και C1= C2 > C3  

(Οι ιοντισμοί των ΗΑ, ΗΒ και ΗΓ είναι ενδόθερμες και επιτρέπονται οι προσεγγίσεις)  

                 3 μονάδες 

 

β. Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα που βρίσκονται σε 5 φιάλες χωρίς ενδείξεις. Πώς θα 

ταυτοποιηθούν τα παρακάτω διαλύματα, αν διατίθενται μόνο πεχάμετρο και νερό. 

1ο. Υδατικό δ/μα ισχυρού οξέος ΗΑ  

2ο. Υδατικό δ/μα ασθενούς οξέος ΗΒ 

3ο. Υδατικό δ/μα ΝaΟΗ  

4ο. Υδατικό δ/μα ΚBr  

5ο. Ρυθμιστικό δ/μα με ΗΑ (ασθενές οξύ) και ΝaA κατάλληλων συγκεντρώσεων και με pH ≠ 7  

Τα διαλύματα είναι θερμοκρασίας 25 oC . 

                 5 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ Γ: 

Γ1. Ισομοριακό μίγμα NH3(g) και ΗCl(g) διαβιβάστηκαν σε δοχείο σταθερού όγκου στους θ oC και σε 4 s 

αποκαταστάθηκε η χημική ισορροπία  NH3(g) + ΗCl(g)  NH4Cl(s), στη οποία βρέθηκαν 0,4 mol στερεού. 

 Να βρεθούν:  

 α. O όγκος του δοχείου, αν τα αέρια έφτασαν σε Χ.Ι με μέση ταχύτητα 0,04 M∙s-1.  

 β. Tα mol του CuO που μπορεί να αναχθούν, από ποσότητα ΝΗ3 ίση με αυτή που αντέδρασε στη Χ.Ι..  

                 5 μονάδες  

 

Γ2. Όλη η ποσότητα της ΝΗ3 που περιέχεται στο μείγμα της χημικής ισορροπίας, διαλύεται σε Η2Ο και 

προκύπτει διάλυμα (Δ) όγκου ενός λίτρου με pH = 11. Να βρεθούν: 

α. Η Κc της χημικής ισορροπίας και  

β. ο συντελεστής απόδοση της  

                 5 μονάδες  

 

Γ3. α. Πόσα mol NH3 πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον στο διάλυμα (Δ), χωρίς μεταβολή όγκου, ώστε ο 

βαθμός ιοντισμού να μεταβληθεί κατά 50%; 

β. Πόσα λίτρα διαλύματος ΝΗ4Cl 
1

990
M, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, σε ίδιο ακριβώς διάλυμα (Δ), και 

να μην μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού;  

γ. Πόσα mol HCl πρέπει να διαβιβαστούν σε ίδιο ακριβώς διάλυμα (Δ), χωρίς μεταβολή όγκου, ώστε να 

προκύψει διάλυμα με pH = 9;  

Δίνονται Κw = 10–14 και Κb(NH3) = 10–5. Να γίνουν οι προσεγγίσεις που αναφέρει το σχολικό βιβλίο. 

              15 μονάδες  



ΘΕΜΑ Δ 

Aέριο 6,72 L (STP) που προέκυψε από την επίδραση περίσσειας διαλύματος ΗCl σε 12 g μετάλλου Μ, με 

αριθμό οξείδωσης +2, μαζί με ποσότητα Ν2, αντιδρούν και ισορροπούν σε δοχείο όγκου 1 L σύμφωνα με την 

Χ.Ι1.  Ν2(g) + 3H2(g)  2NH3(g). Το μίγμα της Χ.Ι1. είναι ισομοριακό. Να βρεθούν:  

Δ1. i. Η σχετική ατομική μάζα, Ar του μετάλλου Μ και 

ii. η απόδοση της αντίδρασης.  

               12 μονάδες 

 

Δ2. Αυξάνουμε τη θερμοκρασίας και αποκαθίσταται νέα Χ.Ι2 στην οποία τα ολικά mol των αερίων βρέθηκαν 

0,48. Να βρείτε αν η αντίδραση σύνθεσης της ΝΗ3 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη αντίδραση.  

                 3 μονάδες 

Δ3. Ποσότητα ΝΗ3 ίση με την ποσότητα της Χ.Ι1 προστίθεται σε δοχείο με νερό και δημιουργείται διάλυμα 

1000 ml, Το δοχείο αυτό συνδέεται με σωληνίσκο αμελητέου όγκου με άλλο δοχείο 1000 ml που περιέχει 0,14 

mol ΝΗ3.  

                     Αρχική κατάσταση  Τελική κατάσταση 

 

 

 

1000 ml δ/τος                             1000 ml δ/τος 

0,06 mol NH3                                            0,14 mol NH3 

 (1000-V) ml δ/τος,                  (1000 +V) ml δ/τος 

0,06 mol NH3,                           0,14 mol NH3  

 

Μετά το άνοιγμα του διακόπτη, για αρκετό χρονικό διάστημα, το νερό υπό μορφή ατμών, μεταφερόταν μέσω 

του σωληνίσκου, από το αραιότερο στο πυκνότερο διάλυμα, μέχρι να εξισωθούν οι διαφορετικές 

συγκεντρώσεις.  

Να βρεθεί το pH στα τελικά διαλύματα,  

Δίνεται θερμοκρασία διαλυμάτων = 25 οC και Κb(NH3) = 10–5.  

               10 μονάδες 

 

 

 

Tα θέματα είναι όλα, από τα βιβλία μου Α΄ και Β΄ τόμοι της Χημείας κατεύθυνσης.  

Απευθύνονται σε μαθητές που προσπαθούν. 

Για διευκρινίσεις στο 6948238650 

mpasdaras@gmail.com 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ 

 Εύχομαι το 2018 να σας στείλει στην σχολή, πρώτης προτίμησης σας. 

 

 

 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. δ ,   Α2. γ ,   Α3. δ ,   Α4. β και   Α5. β.  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. αύξηση υ - αύξηση α  

β. αύξηση υ – μείωση α  

γ. αμετάβλητη υ – μείωση α  

δ. μείωση υ - αύξηση α 

 

Β2. α. iii.  β. ii. 

Β3 α. κ/λ = 1,6  ή  λ/κ = 1,6,   β. Σωστό,   γ. V2 < V1,   δ. Μπορεί 

 

Β4 α. ΗΓ > ΗΑ> ΗΒ 

 β. Με δεκαπλασιασμό του όγκου όλων των δ/των:  

1ο όξινο, ΔpH = 1,  

2ο όξινο, ΔpH = 0,5,  

3ο βασικό, ΔpH = 1,  

4ο pH = 7 και ΔpH = 0,  

5ο pH ≠ 7 και ΔpH = 0 

 

ΘΕΜΑ Γ: 

Γ1. α. V = 2,5 L,  β. x = 0,6 mol  

Γ2. α. 625,   β. 80%  

Γ3. i. 0,3 mol,   ii. 99 L,   iii. 0,05 mol. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. 40,   β. 60%  

Δ2. η σύνθεση της ΝΗ3 είναι εξώθερμη  

Δ3. pH = 11 και στα δυο διαλύματα. 


