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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΗΜΔΙΑ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:12/03/2022 

ΔΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΔΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ 

 

ΘΔΜΑ 10 

Α. Σηηο εξσηήζεηο 1-5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια 

ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε: 

Τν ΗΒr είλαη θαηά Brönsted –Lowry νμύ, δηόηη: 1) 

ηνληίδεηαη  α) 

όηαλ δηαιύεηαη ζην λεξό ζρεκαηίδεη ηόληα Η30
+ β) 

αληηδξά κε βάζεηο γ) 

κπνξεί λα παξέρεη πξσηόληα δ) 

 

Σε κηα ρεκηθή αληίδξαζε, ζύκθσλα κε ηνπο Brönsted –Lowry,κηα ρεκηθή έλσζε 2) 

ζπκπεξηθέξεηαη σο βάζε όηαλ: 

παξέρεη πξσηόληα α) 

δέρεηαη πξσηόληα β) 

απνβάιιεη ειεθηξόληα γ) 

ειεπζεξώλεη αληόληα ΟΗ- δ) 

 

Η ππνζηηβάδα 3p απνηειείηαη από: 3)

δύν αηνκηθά ηξνρηαθά α) 
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ηξία αηνκηθά ηξνρηαθά β) 

πέληε αηνκηθά ηξνρηαθά γ) 

έλα ή ηξία αηνκηθά ηξνρηαθά δ) 

 

Γηάζηαζε κηαο ηνληηθήο έλσζεο νλνκάδεηαη: 4) 

ε πξόζιεςε ή ε απνβνιή ειεθηξνλίσλ από ηελ έλσζε α) 

ε κεηαηξνπή ηεο ζε ηόληα, όηαλ ε έλσζε βξεζεί ζε ειεθηξηθό πεδίν β) 

ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ειεπζεξώλνληαη ηα πξνϋπάξρνληα ηόληα όηαλ ε έλσζε γ) 

δηαιύεηαη ζην λεξό 

ν ζρεκαηηζκόο ηόλησλ θαηά ηε δηάιπζε ηεο έλσζεο ζην λεξό. δ) 

(20 κνλάδεο) 

Να γξάςεηε ηηο ηεηξάδεο ησλ θβαληηθώλ αξηζκώλ ησλ ειεθηξνλίσλ ελόο ηξνρηαθνύ 4py Β. 

θαη ελόο ηξνρηαθνύ 3s. 

(5 κνλάδεο) 

ΘΔΜΑ 20 

A.  Γίλνληαη ηα νμπνμέα πνπ αθνινπζνύλ κε ηηο ζηαζεξέο ηνπο pKa. 

HOI (ππνϊωδηώδεο, pKa = 10,6),  

HOBr (ππνβξωκηώδεο νμύ, pKa = 8,6) θαη HOCl (ππνριωξηώδεο νμύ, pKa = 7,5). 

Με βάζε ηηο ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ pKa λα ηαμηλνκήζεηε ηα νμέα θαηά ζεηξά απμαλόκελεο α) 

ηζρύνο. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηε παξαπάλσ ζεηξά απμαλόκελεο ηζρύνο κε βάζε ηε κνξηαθή ηνπο β) 

δνκή. 

(κνλάδεο 8) 

B. H ππξηδίλε (C5H5N) είλαη νξγαληθή έλσζε, δηαιπηή ζην λεξό, κε ηδηόηεηεο αζζελνύο 

κνλνπξσηηθήο βάζεο. Σε δηάιπκα ππξηδίλεο δηαιύεηαη κηθξή πνζόηεηα ηνπ άιαηόο ηεο 

C5H5NHNO3, ρσξίο κεηαβνιή όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο. Να εμεγήζεηε πώο ζα κεηαβιεζνύλ: 

α) Η ζέζε ηεο ηνληηθήο ηζνξξνπίαο. 

β) Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ππξηδίλεο. 

γ) Η ζηαζεξά ηνληηζκνύ Kb ηεο ππξηδίλεο. 
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δ) Η [Η3Ο
+] ηνπ δηαιύκαηνο. 

ε) Τν pH ηνπ δηαιύκαηνο. 

(κνλάδεο 10) 

Γ. Σε θελό δνρείν  πνπ έρεη όγθν 10 L εηζάγνπκε 6 mol CO θαη 5 mol O2.Σε θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο αληηδξνύλ θαη ζρεκαηίδνπλ CO2  ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 

2CO(g) +O2 (g)            2 CO2 (g) 

1.Να ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ζεσξώληαο όηη ε αληίδξαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη: 

η) κε απόδνζε 100% 

ηη) κε απόδνζε 1/3 

2. Να θάλεηε ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπγθέληξσζεο  όισλ 

ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Να ζεσξήζεηε όηη απνθαζίζηαηαη ηζνξξνπία ζε 

10 s. 

(7 κνλάδεο) 

ΘΔΜΑ 30 

A) Σε δνρείν κεηαβιεηνύ όγθνπ θαη ζηνπο ζν C έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία: 

Α(g) +B(g)                2 Γ(g) +Γ(g) 

Aπμάλνπκε ηαπηόρξνλα ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ θαη ηε ζεξκνθξαζία. Παξαηεξνύκε όηη ε 

ρεκηθή ηζνξξνπία δελ επεξεάδεηαη. Να εμεγήζεηε αλ ε αληίδξαζε ζρεκαηηζκνύ ησλ αεξίσλ 

Γ θαη Γ είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε. 

(5  κνλάδεο) 

Β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ σο ζωζηέο ή ιάζνο θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

1) Τα ειεθηξόληα ηεο ίδηαο ζηηβάδαο έρνπλ ηνλ ίδην θύξην θβαληηθό αξηζκό θαη ηνλ ίδην 

αδηκνπζηαθό θβαληηθό αξηζκό. 

2) Τα ειεθηξόληα ηεο ίδηαο ππνζηηβάδαο έρνπλ ηνλ ίδην θύξην θβαληηθό αξηζκό θαη ηνλ ίδην 

αδηκνπζηαθό θβαληηθό αξηζκό. 

3) Σύκθσλα κε ηελ θβαληνκεραληθή, ηα ειεθηξόληα θηλνύληαη ζε θπθιηθέο ηξνρηέο γύξσ 

από ηνλ ππξήλα ηνπ αηόκνπ. 

4) Σε πδαηηθό δηάιπκα πξσηνιπηηθνύ δείθηε ΗΓ, επηθξαηεί ην ρξώκα ηνπ Γ- όηαλ ηζρύεη  

pH< pKaHΓ  - 1. 
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5) Όιεο νη νξγαληθέο ελώζεηο είλαη πξσηνιπηηθνί δείθηεο. 

6) Τν ηειηθό ζεκείν ηαπηίδεηαη κε ην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο. 

7) Τν πδαηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη ην αζζελέο νμύ ΗΑ θαη ην άιαο ΝaA είλαη ξπζκηζηηθό. 

8) Σύκθσλα κε ηε ζεσξία Brönsted-Lowry ζε πδαηηθό δηάιπκα δξα σο νμύ ην ηόλ HCOO-.  

9) O όμηλνο ή ν βαζηθόο ραξαθηήξαο κηαο ακθηπξσηηθήο νπζίαο εμαξηάηαη από ηελ 

αληίδξαζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. 

10) Τν ηξνρηαθό 4f ρσξάεη ην πνιύ 6 ειεθηξόληα. 

(10 κνλάδεο) 

Γ) Σε 200 ml πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΝαΟΗ ζπγθέληξσζεο 0,1Μ πξνζζέηνπκε 3,21 g 

ζηεξενύ ΝΗ4Cl.Nα βξεζεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. Η πξνζζήθε ζηεξενύ 

ΝΗ4Cl δελ κεηαβάιιεη ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο. Γίλνληαη: Kb(NH3)=2 * 10-5 ,Kw =10-14  

Ar Cl =35,5 , Ar N =14, Ar H =1 

(10 κνλάδεο) 

 

ΘΔΜΑ 40 

100 ml πδαηηθνύ ΗCl ζπγθέληξσζεο 0,2 Μ αλακεηγλύνληαη κε 100 ml πδαηηθνύ A) 

δηαιύκαηνο CH3NH2 ζπγθέληξσζεο 0,2 Μ. Nα βξεζεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

Γίλνληαη:Kb (CH3NH2)=10-4  , Kw =10-14  

(κνλάδεο 7) 

Σε δνρείν εηζάγνληαη 1 mol SO2(g) θαη 1 mol ΝO2(g) θαη απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή Β) 

ηζνξξνπία:  

SO2(g) + NO2(g) ⇄ SO3(g) + NO(g) 

Η πνζόηεηα ηνπ NO2 ζηελ ηζνξξνπία είλαη α mol. Σε άιιν δνρείν εηζάγνληαη 2 mol SO3 θαη 

2 mol NO(g) θαη απνθαζίζηαηαη ε ίδηα ηζνξξνπία ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Η πνζόηεηα ηνπ 

NO2(g) ζηελ ηζνξξνπία ζην 2ν δνρείν είλαη β mol. 

Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ α θαη β; α) 

1. α = β  

2. α = 2β  

3. 2α = β 



[5] 
 

 4. Γελ κπνξνύκε λα γλωξίδνπκε θαζώο δελ είλαη γλωζηή ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο Kc 

ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεηξάκαηνο 

(κνλάδεο 3) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  β) 

(κνλάδεο 5) 

Γ) Μηα πνζόηεηα από ην νμηθό νμύ πνπ παξήρζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή  

πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CH3COOH 0,1M. Απηό ην δηάιπκα αλακεηγλύεηαη κε δηάιπκα ΝaOH 

0,2M θαη παξαζθεπάδεηαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα. Σην ξπζκηζηηθό δηάιπκα πξνζζέηνπκε 

δείθηε κε Κα(ΗΓ)=10-7.Ο ιόγνο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ κνξίσλ ηνπ δείθηε πξνο ηελ 

ηνληηζκέλε κνξθή ηνπ είλαη 100. Να ππνινγίζεηε: 

 To pH ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο. i)

Τελ αλαινγία όγθσλ κε ηελ νπνία αλακείμακε ηα δύν δηαιύκαηα. ii) 

Γίλεηαη όηη: 

νC. 

(CH3COOH) = 10-5 

 

 

(κνλάδεο 10) 


