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𝜠 𝜤 𝜬 𝜧 𝜪 𝜮 𝜱 𝜬 𝜪 𝜨 𝜯 𝜤 𝜮 𝜯𝜢𝜬𝜤𝜜 

ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. 

A1. Ένα υδατικό διάλυμα μιας πρωτεΐνης Α (μοριακής ουσίας) με μοριακό βάρος ίσο με 

10.000 και περιεκτικότητα α% w/v , έχει τιμή ωσμωτικής πίεσης στους 127οC ίση με 

0,164atm. Ποια είναι η τιμή του α; 

α.4 

β.5 

γ.7 

δ.3 

 (5 μονάδες) 

A2. Σε κλειστό δοχείο εισάγονται 9mol A και 2mol Γ, οπότε πραγματοποιείται η 

παρακάτω αντίδραση: 

Γ(g) + 3A(g)→2Δ(g) + E(g) με ΔH= x KJ 

Παράλληλα εκλύονται 90KJ. Όλες οι μετρήσεις αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες. Η 

τιμή του x είναι: 

α. 45KJ 

β. -30KJ 

γ. -45KJ  

δ. 30KJ 

 (5 μονάδες) 
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A3. Σε ένα υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ που έχει συγκέντρωση 

c=0,1Μ ισχύει πάντοτε: 

α. Κa=α2c 

β. Ka=
𝑎2𝑐

1−𝑎2
 

γ. [Η3Ο+]˂0,1Μ 

δ. Ka=
[𝐴−][𝐻3𝑂+]

[𝐻𝐴][𝐻2𝑂]
 

 (5 μονάδες) 

Α4. Σε κενό δοχείο εισάγονται τα αέρια Α και Β, οπότε πραγματοποιείται η χημική 

αντίδραση: 

αΑ(g)  +   βΒ(g) →  γΓ(g) 

Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει τις καμπύλες αντίδρασης των ουσιών Α, Β και Γ.

 

Η χημική εξίσωση της αντίδρασης είναι: 

α. Α(g) + 2Β(g)→ 2Γ(g) 

β.3Α(g) + Β(g)→ 2Γ(g) 

γ. 2Α(g) + 3Β(g)→ 2Γ(g) 

δ. Α(g) + 3Β(g)→ 2Γ(g) 

 (5 μονάδες) 
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A5. Το κλάσμα του συνόλου των ηλεκτρονίων τα οποία σε θεμελιώδη κατάσταση έχουν 

l ˂ 1 για το ευγενές αέριο της 3ης περιόδου είναι ίσο με: 

α.1/6 

β. 1/3 

γ. 1/9 

δ. 1/4 

(5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Σε δοχείο εισάγονται ποσότητες Ν2 και Η2 και αποκαθίσταται η χημική 

ισορροπία: 

Ν2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)        ΔΗ < 0 

  Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει τις συγκεντρώσεις των ουσιών σε 

συνάρτηση με τον χρόνο. 

 

I.  Να εξηγήσετε ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε ουσία. 

II. Την χρονική στιγμή t1 μεταβάλλουμε μόνο έναν από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ισορροπία (c, P ή θ). Επομένως την χρονική στιγμή t2 



 
  

 
4 

 

αποκαθίσταται νέα θέση χημικής ισορροπίας. Ποιόν παράγοντα 

μεταβάλλαμε; Ποια επίδραση έχει η μεταβολή αυτή στην απόδοση της 

αντίδρασης; 

III. Ποιος από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής 

ισορροπίας μεταβλήθηκε την χρονική στιγμή t3; Ποια επίδραση έχει η 

μεταβολή αυτή: 

i. στην απόδοση της αντίδρασης 

ii. στην πίεση στο δοχείο 

(8 μονάδες) 

Β2. Διαθέτουμε τρία υδατικά διαλύματα (Δ1, Δ2 και Δ3) που έχουν την ίδια 

θερμοκρασία και περιέχουν: 

➢ Ουρία (NH2CONH2) με περιεκτικότητα 3%w/v 

➢ Ζάχαρη (C12H22O11) με συγκέντρωση 0,1Μ 

➢ Γλυκόζη (C6H12O6) με συγκέντρωση 0,2Μ και φρουκτόζη (C6H12O6) με 

συγκέντρωση 0,1Μ 

Όταν έρθουν σε επαφή τα διαλύματα Δ1 και Δ2 , μέσω ημιπερατής μεμβράνης, 

διαπιστώνουμε ότι ο όγκος του διαλύματος Δ2 αυξάνεται. 

Όταν έρθουν σε επαφή τα διαλύματα Δ1 και Δ3 , μέσω ημιπερατής μεμβράνης, 

διαπιστώνουμε ότι ο όγκος του διαλύματος Δ3 ελαττώνεται. 

I. Να αιτιολογήσετε ποια διαλυμένη ουσία περιέχεται σε καθένα από τα 

διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3.  

II. Δύο από τα διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 αναμειγνύονται. Προκύπτει το διάλυμα Δ4 

το οποίο είναι ισοτονικό με το διάλυμα που δεν χρησιμοποιήθηκε. Ποια από 

τα διαλύματα χρησιμοποιήθηκαν και με ποια αναλογία όγκων. 

(8 μονάδες) 

Β3.  Το επόμενο σχήμα αναπαριστάνει ένα μέρος του περιοδικού πίνακα (τις 5 

πρώτες περιόδους) και σημειώνονται ορισμένα χημικά στοιχεία, όχι με τα 

σύμβολά τους αλλά με γράμματα από το Α ως το Ω. Στις παρακάτω ερωτήσεις 

απαντήστε μόνο με το γράμμα του χημικού στοιχείου όπως αναγράφεται στον 

πίνακα (χωρίς αιτιολόγηση). 
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1) Ποια στοιχεία είναι στοιχεία μετάπτωσης; 

2) Ποια στοιχεία είναι ευγενή αέρια; 

3) Ποιο στοιχείο της δεύτερης περιόδου έχει την μικρότερη ατομική ακτίνα; 

4) Ποια στοιχεία είναι χημικά αδρανή; 

5) Ποιο στοιχείο κύριας ομάδας έχει στις ιοντικές ενώσεις του Α.Ο. -1; 

6) Ποιο στοιχείο κύριας ομάδας (χωρίς κατειλημμένα d τροχιακά σε θεμελιώδη 

κατάσταση) έχει στις ιοντικές ενώσεις του Α.Ο. -3; 

7) Ποιο στοιχείο (Ψ) κύριας ομάδας σχηματίζει βάση της μορφής ΨΗ3 η οποία 

είναι η ασθενέστερη από τις υπόλοιπες του ίδιου τύπου; 

8) Ποια στοιχεία σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα; 

9) Ποια στοιχεία ανήκουν στον τομέα s; 

(9 μονάδες)  

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Έστω η αντίδραση Ι: 

     Ν2(g) + 3H2  2NH3(g) , ΔΗ > 0. 

 Στα ακόλουθα διαγράμματα απεικονίζεται το ίδιο ομογενές τμήμα του δοχείου 

αντίδρασης, για διαφορετικές θερμοκρασίες.  

 

I. Ποια τιμή θερμοκρασίας είναι μικρότερη και γιατί; 

II. Σε ποια από τις 2 τιμές θερμοκρασίες η αντίδραση πραγματοποιείται 

ταχύτερα; 
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III. Σε ποια από τις 2 τιμές θερμοκρασίες η αντίδραση εμφανίζει μεγαλύτερη 

απόδοση; 

IV. Ποιο από τα μόρια που συμμετέχουν στην ισορροπία έχει το μεγαλύτερο 

σημείο ζέσεως;  

(5 μονάδες) 

Γ2.  Η ουρία χρησιμοποιείται ως αζωτούχο λίπασμα και για την παρασκευή 

πολυμερών με πρώτη ύλη την ΝΗ3, σύμφωνα με την θερμοχημική εξίσωση; 

2ΝΗ3(g) + CO2(g) → NH2CONH2(aq) + H2O(l)  ΔΗ    (Ι) 

Ποσότητα αέριας ΝΗ3 αντιδρά με CO2, οπότε παράγονται 900g ουρίας. Να 

υπολογίσετε τον όγκο της αέριας ΝΗ3, μετρημένο σε STP, και το ποσό θερμότητας 

που εκλύεται. 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 

C (s)    +  O2(g)      → CO2(g),    ΔΗ1 = -394 κJ   (1) 

H2 (g)    +  
1

2
O2(g)      → H2O(L)     ΔΗ2 = -285κJ (2) 

1

2
 N2 (g)    +  

3

2
H2(g)      → NH3 (g)     ΔΗ3 = -45 κJ (3) 

N2 (g)   +  C (s)  + 2H2 (g)  +   
1

2
O2(g)   → NH2CONH2(aq) ΔΗ4 = -319 κJ (4)  

(6 μονάδες) 

Γ3. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ισομοριακές ποσότητες H2 και 

N2. Σε κατάλληλες συνθήκες αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:  

N2 (g)  +  3H2(g)    2NH3 (g)  . 

Αν ο λόγος των ολικών πιέσεων στην αρχή και στην ισορροπία, στην ίδια 

θερμοκρασία, είναι ίσος με 
15

13
αντίστοιχα, να υπολογίσετε την απόδοση της 

αντίδρασης.  

(5 μονάδες) 

Γ4.  Σε κενό δοχείο όγκου 4 L εισάγεται αέριο μίγμα ΝΗ3 και Ο2, τα οποία αντιδρούν 

σύμφωνα με την χημική εξίσωση : 

4 ΝΗ3(g)   + 5 Ο2 (g)   → 4ΝΟ(g)   + 6 Η2Ο(g) 
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Μετά από 20s οι συγκεντρώσεις της ΝΗ3 και Ο2 στο δοχείο είναι ίσες, ενώ η 

πίεση είναι 12/11 της αρχικής και η συνολική μάζα του μίγματος είναι 55,4 g. 

i. Nα υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των αερίων στο δοχείο, μετά τα 

20s . 

ii. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της συγκέντρωσης της ΝΗ3 και του 

Η2Ο τα πρώτα 20s της αντίδρασης. 

iii. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης τα πρώτα 20s. 

Δίνονται: Αr (N) = 14,  Αr (H) = 1,  Αr (O) = 16,   

    (9 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε πέντε δοχεία περιέχονται τα επόμενα διαλύματα:  

➢ διάλυμα KNO3 0,1M  (διάλυμα Υ1)  

➢ διάλυμα NH3 0,1 M  (διάλυμα Υ2) 

➢ διάλυμα HCOOH 0,1 M (διάλυμα Υ3)  

➢ διάλυμα NaOH 0,1 M (διάλυμα Υ4)  

➢ διάλυμα C6H5COOH 0,1 M  (διάλυμα Υ5) 

 Δ1 α. Να βρείτε ποιο διάλυμα περιέχεται σε κάθε δοχείο με βάση τα δεδομένα του 

παρακάτω πίνακα :  

ΔΟΧΕΙΟ 1 2 3 4 5 

pH 2,35 2,65 7 11 13 

(2 μονάδες) 

 β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

(5 μονάδες) 

 Δ2. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυμα Υ4 με το διάλυμα 

Υ5, ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα Υ6 με pH = 4.  

(8 μονάδες) 

Δ3. Αναμειγνύουμε ίσους όγκους των διαλυμάτων Υ3, Υ4, Υ5 και δημιουργούμε το 

διάλυμα Υ7.  
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α. Να υπολογίσετε το pH του Υ7.  

β. Να υπολογίσετε το ποσοστό εξουδετέρωσης του HCOOH στο Υ7. 

 Δίνονται: K𝑏𝑁𝐻3
= 10-5 , K 𝛼𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻  = 2 10-4 , K𝛼𝐶6𝐻5𝐶𝑂𝑂𝐻  = 5 10-5, Kw = 10-14, ότι σε 

όλα τα διαλύματα θ = 25oC και ότι οι συνήθεις προσεγγίσεις ισχύουν σε όλες τις 

περιπτώσεις. 

(10 μονάδες) 
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