
Σελίδα: 1  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Η απεικόνιση της Βιταμίνης C  [Ασκορβικού Οξέος]  με πολωμένο φως) 

 

Διαγώνισμα (2018) 

στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 

 

Όνομα & Επώνυμο: 

 

 

Ημερομηνία: 

 

ΒΑΘΜΟΣ:                  /100,            /20 

 

 

 

 



Σελίδα: 2  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 5x5=25) 

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

A1 

Υδατικό διάλυμα HBr 0.1M έχει pOH=12 στους θ(oC). Δίνεται Kw(25oC)=10-14.  Για τη θερμοκρασία θ(oC).  ισχύει 

ότι:  α) θ<25oC         β) θ=25oC         γ) θ>25oC         δ) θ=24oC          

A2 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος στους 25oC. Δίνεται Kw(25oC)=10-14.  Η [H3O
+] που προέρχονται 

μόνο από τον αυτοιοντισμό του νερού, είναι ίση με λ x 10-7. Για την τιμή του λ ισχύει ότι: 

α) λ=1             β) λ<1            γ) λ>1                 δ) λ=10          

A3 

Όταν κόβουμε κρεμμύδια παράγονται ενζυμικά ενώσεις του S,  

οι οποίες τελικά οδηγούν στην παραγωγή H2SO4 στα μάτια μας,  

γι’ αυτό και δακρύζουμε. Έστω ότι διαθέτουμε υδατικό διάλυμα Υ1  

H2SO4 0.05M. Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.  Δίνεται ότι log5=0.7.  

Για το pH του διαλύματος Υ1 ισχύει ότι :   α) pH<1      β) 1.3<pH<2     γ) 1.3>pH>1     δ) 0.3<pH<1   

A4 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα ισχυρού μονοπρωτικού οξέος περιεκτικότητας κ % w/v, (κ>0) και μοριακού βάρους 

M. Ισχύουν [H3O
+]>10-6M, Kw(25oC)=10-14.  Το διάλυμα αυτό έχει τιμή pH ίση με: 

α) log(M/κ) - 1              β) 1-log(M/κ)          γ) log(κ/M) - 1          δ) 1-log(κ/M)       

A5 

Το αιθανοδιικό οξύ [C2O4H2] υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στο σπανάκι.  

Ποια από τα ακόλουθα άλατα του αιθανοδιικού οξέος έχει αμφολυτική συμπεριφορά; 

α) C2O4K2         β) C2O4KNa      γ) C2O4KH       δ) C2O4Na2   

 

 

 

 

 



Σελίδα: 3  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1 (Μονάδες 4)  

Το εμβαδό του τριγωνικού τμήματος που ορίζεται από τη γραφική παράσταση του pH ενός υδατικού διαλύματος 

ως προς το pOH αυτού, και τους θετικούς ημιάξονες του διαγράμματος είναι ίσο με: 

α) ½  x (logKw)2               β) -½  x (logKw)2              γ) -½  x (pKw)2               δ) 2  x (pKw)2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Β2 (Μονάδες 5) 

Αραιώνουμε σε 10πλάσιο όγκο υδατικό διάλυμα που περιέχει την ουσία Χ, οπότε το pOH του Διαλύματος 

μειώνεται  λιγότερο από 1 μονάδα. Η ουσία X μπορεί να είναι η: 

α) KF 0.1M,   β) CH3NH3NO3  0.1M,   γ) CH3NH2  0.1M,    δ) HClO4     0.01M  Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Β3 (Μονάδες  4+2=6) 

   

Ο Sorensen (θεμελιωτής της έννοιας του pH και επικεφαλής της ζυθοποιίας Carlsberg)  ασχολείται στο 

εργαστήριό του με την μελέτη διαλυμάτων ισχυρών βάσεων: 

1. Με ποια αναλογία όγκων (V1/V2) πρέπει να αναμείξει 800mL από υδατικό διάλυμα 1, KOH 10-5Μ με 

100mL από υδατικό διάλυμα 2, NaOH με pH=11, για να παρασκευάσει τελικά υδατικό διάλυμα 3, όπου 

ισχύει [H3O
+]=10-6[OH-]. 

2. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος του διαλύματος 3 που μπορεί να παρασκευαστεί; Δίνεται Kw=10-14. 

 



Σελίδα: 4  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

Β4 (Μονάδες  5+2+3=10) 

Απεικονίζουμε σε διάγραμμα, την ποσότητα p([Δ-]/[ΗΔ]), έναντι του pΗ, για τον πρωτεολυτικό δείκτη ερυθρό της 

φαινόλης. Η [Δ-] αναφέρεται στην βασική μορφή του Δείκτη, ενώ η [HΔ] αναφέρεται στην όξινη μορφή του 

Δείκτη. Θυμίζουμε ότι ισχύει η σχέση pA=-logA. Kw=10-14. 

 

1.Να υπολογίσετε το Ka του ερυθρού της φαινόλης. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζονται οι 2 μορφές (Όξινη και Βασική) του δείκτη ερυθρού της φαινόλης. 

Ένωση Α                       Ένωση Β 

                            

Ο βασική μορφή του δείκτη έχει Φούξια χρώμα, ενώ η όξινη μορφή είναι κίτρινη. 

2. Η Ένωση Α ή Β είναι η όξινη μορφή; 

3. Τι χρώμα θα αποκτήσει ένα υδατικό διάλυμα (στο οποίο έχουμε προσθέσει σταγόνες δείκτη ερυθρό της 

Φαινόλης) που περιέχει NH4I δ(M) & NH3  δ(M), 0.5<δ<1; 

Ισχύουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις. Θερμοκρασία=25oC & Kw=10-14. Δίνεται ότι Kb NH3 = 10-5. 
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Σελίδα: 5  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1  (Μονάδες 3+2+4+3=12) 

 

Ο Sir Humphry Davy -μεγάλος Άγγλος Χημικός- απομόνωσε πρώτος το Νάτριο και το Κάλιο. Στο εργαστήριο του ο 

Davy είχε ομογενές μείγμα Μ, από Na και K μάζας 10.1g. Όταν τα προσέθετε το μείγμα αυτό σε νερό ο όγκος του 

παραγόμενου H2 ήταν 3.36 L (STP), ενώ παράλληλα προέκυπτε διάλυμα Υ1 3L. 

1. Πόσα mol από κάθε μέταλλο υπήρχουν στο αρχικό μείγμα Μ; 

2. Πόσα γραμμάρια κάθε μέταλλο υπήρχουν στο αρχικό μείγμα Μ; 

3. Να υπολογίσεις το pH του Διαλύματος Υ1. 

4. Πόσα mL H2SO4 1.5M απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση του Διαλύματος Υ1; 

Δίνεται ότι Kw=10-14. 

 

Γ2  (Μονάδες 4+3+3+3=13) 

1. Με ποια αναλογία όγκων (V1/V2) πρέπει να αναμείξουμε V1(L)  από διάλυμα Δ1 που περιέχει BHClO4 

0.01M, με V2(L)  από διάλυμα Δ2 που περιέχει BHClO4 με pH=2, έτσι ώστε να προκύψει τελικά διάλυμα 

Δ3 όπου ισχύει [OH-]=10-9[H3O
+]; 

2. Ποιος είναι ο βαθμός ιοντισμού του BH+ στο διάλυμα Δ3; 

3. Ποιο είναι το pH του Διαλύματος 3; 

4. Αν θέλουμε να παρασκευάσουμε διάλυμα 3 όγκου 825L ποια είναι η τιμή των V1,V2; 

Η ένωση Β είναι ασθενής μονοπρωτική βάση με KbB = 10-10. Θερμοκρασία=25oC, Kw=10-14. Ισχύουν οι γνωστές 

προσεγγίσεις.  

 



Σελίδα: 6  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 (Μονάδες 2+2+3+3=10)  

Το 2017 ο κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου Slobodan Praljak αυτοκτόνησε μέσα στην αίθουσα του 

δικαστηρίου πίνοντας υδατικό διάλυμα NaCN.  

 

Το NaCN αντιδρά με το HCl του στομάχου και δίνει το δηλητηριώδες HCN. Έστω υδατικό διάλυμα Δ1, με NaCN 

C1(M), με V=20mL. Χωρίζουμε το διάλυμα Δ1 σε δύο ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος προσθέτουμε 0.049g στερεό 

NaCN (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) οπότε η συγκέντρωση του αρχικού διαλύματος διπλασιάζεται. 

Στο δεύτερο μέρος προσθέτουμε V2 mL υδατικού διάλυματος  NaCN, 0.1M, οπότε προκύπτει τελικό διάλυμα με 

pH=11.5. 

1. Υπολογίστε το C1(M).  

2. Υπολογίστε το Ka του HCN.  

3. Σε 500mL υδατικoύ διαλύματος Δ2 NaCN 0.7M & HCN 0.5M προσθέτουμε σταγόνες πρωτεολυτικού δείκτη 

Λ, της μορφής ασθενούς οξέος ΗΔ. Ο λόγος [Δ-]/[ΗΔ], στο διάλυμα Δ2 έχει αρχικά την τιμή λ1. Έπειτα 

προσθέτουμε στο διάλυμα Δ2 20 mL νερού οπότε προκύπτει διάλυμα Δ3. Στο διάλυμα Δ3 ο λόγος [Δ-

]/[ΗΔ], έχει την τιμή λ2. Υπολογίστε την τιμή του λόγου λ1/λ2.  

4. Έχει υπολογιστεί ότι το NaCN μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο, αν χορηγηθεί σε ποσότητα μεγαλύτερη 

των 2mg NaCN/kg ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος 100kg, πιεί διάλυμα 5ml από υδατικό διάλυμα NaCN με 

pH=12 κινδυνεύει να πεθάνει; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.  

Θερμοκρασία=25oC & Kw=10-14. Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. 

 

 



Σελίδα: 7  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

Δ2 (Μονάδες 3+1+3+2+3+3 = 15) 

Το αιθανικό οξύ χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χημική βιομηχανία για την παραγωγή μεγάλης γκάμας χημικών 

προιόντων όπως πολυμερών, πλαστικών, κόλλας, ασπιρίνης. 

 

 Από δεξαμενή παραγωγής CH3COOH, παίρνουμε ποσότητα 100 ml από πυκνό υδατικό διάλυμα CH3COOH 

(διάλυμα Υ1). Αραιώνουμε έπειτα 3mL από το  διάλυμα Υ1 με νερό σε τελικό όγκο 400mL και προκύπτει 

έτσι το υδατικό διάλυμα Υ2.  

 Σε 800mL από πρότυπο υδατικό διάλυμα Υ3 KOH, προσθέτουμε χωρίς μεταβολή του όγκου του 

διαλύματος y(g) KOH και έτσι προκύπτει υδατικό διάλυμα με pOH=0. 

 Ογκομετρούμε 25 mL από το διάλυμα Υ2 με το πρότυπο υδατικό διάλυμα Υ3 και η καμπύλη 

ογκομέτρησης είναι η ακόλουθη 

 



Σελίδα: 8  Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στο Κεφάλαιο 5 (2018)  

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας 
 

 Όταν προσθέτουμε 12.5mL από το διάλυμα Υ3, το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος είναι ίσο με 5. 

1. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα σε CH3COOH στο διάλυμα Υ1.  

2. Ποια είναι η τιμή του y(g) KOH; 

3. Ποιο είναι το pH στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης;  

4. Για την ογκομέτρηση αυτή χρησιμοποιήσαμε σαν Δείκτη (όξινης μορφής ΗΔ) διάλυμα Φαινολοφθαλείνης - 

(pKa=9.3). Στο ισοδύναμο σημείο ο λόγος των [Δ-]/[ΗΔ] είναι ίσος με 10-φ; Ποια είναι η τιμή του φ;  

5. Ποιος είναι ο βαθμός ιοντισμού του CH3COO-, όταν ο συνολικός όγκος του ογκομετρούμενου διαλύματος 

είναι ίσος με 60;  

6. Έχοντας προσθέσει στο διάλυμα Υ2 50 mL συνολικά από το πρότυπο υδατικό διάλυμα Υ3 KOH, προκύπτει 

τελικά διάλυμα Υ4. Στο διάλυμα Υ4 προσθέτουμε 7.5mL από υδατικό διάλυμα CH3COOH με α=  10 x10-3. 

Το διάλυμα Y5 που προκύπτει τελικά μεταφέρεται σε χώρο θερμοκρασίας θoC. Το pH του διαλύματος Υ5 

είναι ίσο με 4.8 στους θoC. Η θερμοκρασία θoC είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 25oC;  

 Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.  

 Για το ερώτημα 5 ισχύει ότι θερμοκρασία≠25oC. Για όλα τα άλλα υποερωτήματα ισχύει 

θερμοκρασία=25oC & Kw(25oC)=10-14.  

 log(0.5)=-0.3 

Δίνονται: Ar C=12, Ar H=1,  Ar N=14, Ar O=16, Ar Na=23, Ar K=39  

 

Συνολικές Μονάδες:100 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!! 


