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22ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Χηµείας – 15 Μαρτίου 2008 
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

e-mail: info@eex.gr                   http://www.eex.gr      chemchro@eex.gr 
 
∆ιάρκεια διαγωνισµού 3 ώρες. 

 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator 
 
- Μην ξεχάσετε να γράψετε ευανάγνωστα, στο χώρο που θα καλυφθεί 
αδιαφανώς, το όνοµά σας, τη διεύθυνσή  σας, τον αριθµό του τηλεφώνου 
σας, το όνοµα του σχολείου σας, την τάξη σας και τέλος την υπογραφή σας. 
 
- Να καλύψετε τα στοιχεία σας, αφού προηγουµένως πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας κατά την 
παράδοση του γραπτού σας. 
 

- Το σύνολο των µονάδων της εξέτασης είναι: 100 
-  

-Για κάθε ερώτηση του 1ου Μέρους µια και µόνον απάντηση από τις τέσσερις αναγραφόµενες 
είναι σωστή. Να την επισηµάνετε και να γράψετε το  γράµµα  που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση στον πίνακα της σελίδας 9, ∆ΙΧΩΣ ΣΧΟΛΙΑ 

-. Προσοχή: 
η σελίδα  µε τις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής πρέπει να επισυναφθεί  
µε συρραπτικό στο εξώφυλλο του Τετραδίου των Απαντήσεων και µε το ονοµατεπώνυµο 

του µαθητή. 
 
-Κάθε σωστή απάντηση του 1ου Μέρους βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο προβλεπόµενος µέσος 
χρόνος απάντησης για κάθε ερώτηση είναι περίπου 3 µε 4 min. Εποµένως δεν πρέπει να 
αφιερώσετε περισσότερο από µια περίπου ώρα και 20 min για το µέρος αυτό. Αν κάποια 
ερώτηση σας προβληµατίζει ιδιαίτερα, προχωρήστε στην επόµενη και επανέλθετε, αν έχετε 
χρόνο. 
 
- Οι απαντήσεις για τα προβλήµατα του 2ου Μέρους θα γραφούν στο τετράδιο των απαντήσεων. 
Οι βαθµοί για τα προβλήµατα του 2ου Μέρους είναι συνολικά 60. 
 
- Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήµατα. 
 
- Θα βραβευθούν οι µαθητές µε τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις. 
 
- Ο χρόνος είναι περιορισµένος και εποµένως διατρέξτε γρήγορα όλα τα ερωτήµατα και αρχίστε 
να απαντάτε από τα πιο εύκολα για σας. 

 

 Φυσικές Σταθερές  
Σταθερά 
Avogadro 

NA= 6.022 ·1023 mol-1 

 
Ατοµικοί αριθµοί και  

Σχετικές Aτοµικές Mάζες για υπολογισµούς 
Σταθερά αερίων R=8,314 J K-1 mol-1 ή 

0,082 L atm/mol K 
1Η 1 

 
15P 32 29Cu 63,5 

Σταθερά Faraday  F=96485 C mol-1 
6C 12 16S  32 30Zn 65 

Σταθερά Plancκ h= 6,626 ·10-34 J s 7N 14 17Cl 35 35Br 80 
Σταθερά ιόντων 
του νερού (25ο C) 

KW= 10-14 
8O 16 

 
19K  39 53I 127 

Μοριακός όγκος 
αερίου (STP) 

Vm= 22,4 L mol-1 
9F 19 

 
20Ca 40 57La 139 

1atm= 760 mm Hg  11Να 23 24Cr 52   
Ka (HCOOH)

 = 10-4  (25ο C) 12Mg 24 25Mn 55   
Kb (NH3)

 = 10-5  (25ο C) 13Al 27 26Fe 56   
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ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Γ΄Λυκείου 
1ου ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

1ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
 
 

1 . . . . .  
 

16 . . . . .  11 . . . . .  16 . . . . .  

2 . . . . .  
 

17 . . . . .  12 . . . . .  17 . . . . .  

3 . . . . . 
 

18 . . . . .  13 . . . . .  18 . . . . .  

4 . . . . . 
 

19 . . . . .  14 . . . . .  19 . . . . .  

5 . . . . .  10 . . . . .  15 . . . . .  20 . . . . .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-mail: info@eex.gr                   http://www.eex.gr      chemchro@eex.gr 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

1. Το θειικό άλας του στοιχείου 19Χ έχει τύπο: 
 

Α. ΧSO4 Β. X2SO4 
Γ. X(SO4)2   ∆.  X2(SO4)3 

 

 2. Τα οξείδια των στοιχείων της 3ης περιόδου µεταβαίνοντας από το ClNa 1711  →  
γίνονται περισσότερο       και κατά τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν 
περισσότερο            διαλύµατα. 
 

 I II 
Α ιοντικά όξινα 
Β ιοντικά αλκαλικά 
Γ οµοιοπολικά όξινα 
∆ οµοιοπολικά βασικά 

  
3.  Από τις ακόλουθες χηµικές ενώσεις και ιόντα το κεντρικό αµέταλλο δεν 
υπακούει  στον κανόνα της οκτάδας στην : 
 
Α. SF4 Β. CO2 Γ. NH4

+ ∆. PO4
3- 

 

4. Το στοιχείο Α βρίσκεται σε µία από τις κύριες οµάδες του Περιοδικού Πίνακα και 
οι ενέργειες ιοντισµού του είναι: Ε1=496 kJ/mol, Ε2=4562 kJ/mol, Ε3=6912 
kJ/mol, Ε4=9453 kJ/mol για τον 1ο, 2ο ,3ο και 4ο ιοντισµό αντίστοιχα. Το στοιχείο Α 
έχει:  
 

Α. 1 µονήρες e σε s 
τροχιακό 

Β. 2 µονήρη e σε s 
τροχιακό 

Γ. 1 ζεύγος e 
σε s τροχιακό 

∆. 1 µονήρες e σε 
p τροχιακό 

 

5. Μεταξύ των αλογόνων (53I, 17Cl, 35Br, 9F) την υψηλότερη ενέργεια 1ου 
ιοντισµού την έχει το:  
 

Α.  53I Β.  17Cl Γ.  35Br ∆.  9F 

 

6. Οι φυσιολογικές τιµές pH του αίµατος είναι 7.35 – 7.45. 
Αν σε έναν ασθενή το pH αίµατος µετρηθεί ίσο µε 7,1 το συµπλήρωµα που θα 
πρέπει να δοθεί στον ασθενή αυτό πρέπει να περιέχει:  
 

Α. H2CO3  ανθρακικό οξύ Β. NaHCO3  όξινο ανθρακικό νάτριο  
Γ. CO2  διοξείδιο του άνθρακα  ∆. KCl         χλωριούχο κάλιο  

 

7. Το pH ενός διαλύµατος CvH2v+1COONH4 1Μ µπορεί να είναι: 
 
Α. 7 Β. µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο µε 7 
Γ. µικρότερο του 7  ∆. µεγαλύτερο του 7 
 

8.  Ένας δείκτης Η∆ έχει κόκκινο χρώµα όταν [Η∆]/[∆-]>5 και κίτρινο χρώµα 
όταν [∆-]/[Η∆]> 8 και pKΗ∆= 6. Ένα διάλυµα µε pH=7 στο οποίο έχουν προστεθεί 
σταγόνες του δείκτη έχει: 
 

Α.  κόκκινο χρώµα Β. κίτρινο χρώµα 
Γ.  πορτοκαλί χρώµα ∆. δεν µπορούµε να ξέρουµε 

 
9. Ένα διάλυµα χλωριούχου καλίου (KCl) είναι ουδέτερο γιατί: 

I 
II 
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Α. Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων 
Η3Ο+ (aq) και ιόντων ΟΗ-(aq) 

Β. ∆εν υπάρχουν ιόντα Η3Ο+(aq) και 
ιόντα ΟΗ-(aq) στο διάλυµα 

Γ. Το χλωριούχο κάλιο είναι ένα αλάτι  ∆. Έχει την ίδια συγκέντρωση ιόντων K+ 
(aq) και ιόντων Cl-(aq) 

 

10.  Μεταξύ δύο όξινων διαλυµάτων περισσότερο όξινο είναι εκείνο που: 
 

Α. Έχει το µεγαλύτερο pH  Β. Έχει pH> 7 
Γ. Έχει pH < 7  ∆. Έχει το µικρότερο pH 

 

11. Ένα διάλυµα C6H5COOH/ C6H5COONa έχει pH=5,5 στους 25ο C και 
αραιώνεται άπειρη ποσότητα νερού. Το pH του αραιωµένου διαλύµατος θα είναι:  
  
Α.  περίπου 5,5 Β.  περίπου 6,0 Γ.  περίπου 7,0 ∆.  ακριβώς 5,5 
 

12. Κοίταξε καλά το παρακάτω πλέγµα και επίλεξε τη σωστή απάντηση  στην ερώτηση που 
ακολουθεί.  

 
 Περιέχουν ουσίες που είναι υπεύθυνες για την όξινη βροχή τα τετράγωνα: 
 

Α.  Ε, Η Β.  ∆, Θ, Ι Γ. Β,Ε,Θ ∆.  Β, Ε, Η, Ζ 
 

13. Ποιο από τα ακόλουθα διαλύµατα απαιτεί µεγαλύτερο όγκο διαλύµατος HCl 
1Μ για την πλήρη εξουδετέρωσή του; 
∆1: 1L διαλύµατος ΝΗ3 µε pH=11 και Kb=10-5 

∆2: 1L διαλύµατος ΝaOH µε pH=11 

∆3: 1L διαλύµατος CH3ΝΗ2 µε pH=11 και Kb=10-4 

∆4: 1L διαλύµατος Ca(OH)2 µε pH=11  
 

Α. Το ∆1  Β. Το ∆2  

Γ. To ∆3 ∆. Το ∆4 

 

14.  Για να περιοριστεί ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH και ταυτόχρονα να 
αυξηθεί το pH του διαλύµατος πρέπει να προσθέσουµε: 

 

Α. Η2Ο Β.  HCl 

Γ.  HCOOH ∆.  (HCOO)2Ca 
 
  Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται οι συντακτικοί τύποι ορισµένων 
οργανικών ενώσεων. Να παρατηρήσετε τα τετράγωνα και να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση στις ερωτήσεις 15, 16  και 17  που ακολουθούν: 
 
Α. CH2(NH2)COOH  B. CH≡CH  Γ. CH3CH2CHO  
 ∆. CH3CH(OH)CH3 E. CH3OCH2CH3  Στ. HCOOH 
Ζ.  CH3CH(OH)COOH Η. CH3CH2OCH2CH3 Θ.  HOOC-COOH 
 

15. Αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο και αποχρωµατίζουν το όξινο διάλυµα ΚΜnO4  
οι ενώσεις στα κελιά: 
 

Α. Α, Β, ∆, Στ Β.  ∆, Στ, Ζ, Θ Γ.  Β, ∆, Ζ ∆.  Β, Γ, Η, Θ 
 

16.  Προκύπτουν από την αντίδραση ενός αλκυλαλογονιδίου µε αιθανολικό 
νάτριο οι ενώσεις στα κελιά: 

Α: Θειικό µαγνήσιο Β: Τριοξείδιο του φωσφόρου Γ:  Νιτρικός µόλυβδος 
∆: Ιωδιούχο κάλιο Ε: ∆ιοξείδιο του αζώτου Ζ: Νιτρικό νάτριο 
Η: ∆ιοξείδιο του θείου Θ: Οξείδιο του νατρίου Ι : Οξείδιο του ασβεστίου 
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Α.  Β, Γ, Ε Β.  Β, Γ, Στ, Ζ Γ.  Β, Γ, Ε ∆.  Ε, Η 
 

17.   Αντιδρούν µε υδροκυάνιο και το προϊόν τους, όταν υδρολύεται σε όξινο 
περιβάλλον παράγει οργανική ένωση που αντιδρά µε ανθρακικά άλατα οι ενώσεις 
στα κελιά: 
 

Α.  Γ Β.  Β, Γ Γ.  Α, Β  ∆.  Γ,∆  
  
  Στα κελιά του ακόλουθου πλέγµατος δίνονται ηµισυµπληρωµένες οι χηµικές 
εξισώσεις που περιγράφουν ορισµένες αντιδράσεις. Να παρατηρήσετε τα 
τετράγωνα και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις 18 και 19  που 
ακολουθούν: 
 

Α. CH≡CH + CuCl + NH3→ Β. CH3COCH3 + H2→ 
Γ. CH≡CH +H2→ ∆. CH3CH(OH)CH3 + K2Cr2O7 +H2SO4→ 
Ε. CH3CH(OH)CH3 + Cl2→ Στ. CH3CH2CN + H2→ 
Ζ. CH3COOH + CH3OH → Η. CH3MgCl +H2O→ 
 

18. Είναι αντιδράσεις προσθήκης αυτές στα κελιά: 
 

Α. Β, Γ, Ε Β.  Β, Γ, Στ Γ. Β, Γ, Ε ∆.  Β, Γ, Η 
 

19. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µπορεί να είναι αλκάνιο στα κελιά: 
 

Α. Β, Γ, Ε Β.  Β, Γ, Στ, Ζ Γ.  Α, Β, Στ ∆.  Γ, Η 
 

20. Σε ένα δοχείο περιέχεται µία οργανική ένωση που µπορεί να είναι  CH3COOH, 
CH3CH2CH2C≡CH, CH3CH2CH2CH2OH. Για να ταυτοποιήσουµε την ένωση κάνουµε 
απλές χηµικές δοκιµές. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 
 
Α. Na και στη συνέχεια KHCO3 Β.  KHCO3 και στη συνέχεια Na 
Γ.  KHCO3 και στη συνέχεια CuCl/NH3 ∆.  CuCl/NH3 και στη συνέχεια I2/NaOH 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
1. Οι οργανικές ενώσεις που έχουν διπλό δεσµό στο µόριό τους αντιδρούν µε το 
όζον και στη συνέχεια µε υδρόλυση παρουσία Zn το οζονίδιο που σχηµατίζεται 
διασπάται σε µείγµα καρβονυλικών ενώσεων όπως φαίνεται στο σχήµα:  
 
 
 
 
 
 
 
Να βρεθούν οι τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ … έως  και Ξ µε βάση τις 
πληροφορίες του ακόλουθου σχήµατος: 
 
 

 
2. Σε 100,00 mL διαλύµατος οξέος ΗΑ µε pH=3 (∆1) προσθέτουµε 0,01 mol 
άλατος ΝαΑ και παίρνουµε 100,00 mL διαλύµατος ∆2 µε pH=3. 
Σε 100,00 mL διαλύµατος οξέος ΗΒ µε pH=3 (∆3) προσθέτουµε 0,01 mol άλατος 
ΝαΒ και παίρνουµε 100,00 mL διαλύµατος ∆4 µε pH=5. 
Α. Να συγκριθεί η ισχύς των οξέων ΗΑ και ΗΒ. 
Β. 50,00 mL του ∆3 απαιτούν για την πλήρη εξουδετέρωσή τους 25,00 mL 
διαλύµατος ΝαΟΗ 0,20 Μ (∆5). Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του ∆3 και η Κa 
του ΗΒ. 
Γ. Πόσα  mL διαλύµατος ∆5 πρέπει να προσθέσουµε σε 100,00 mL ∆3 για να 
µεταβληθεί το pH του ∆3 κατά 2 µονάδες; 
 
H θερµοκρασία είναι 25ο C 
 
 

C7H14(A)+ O3→ B                               Γ       +           ∆ 
H2O/Zn     

- H2O2 

Ι2/ΝαΟΗ Ι2/ΝαΟΗ 

Fehling Fehling 

 
Κίτρινο ίζηµα 

+ Ζ 

 
∆εν αντιδρά 

 
∆εν αντιδρά 

 
καστανό ίζηµα 

+ Ε 

Γ + Η2 → Θ                   Λ                 Μ                    Ν                  Ξ 
SOCl2 Mg/αιθ ∆/Η2Ο Θ/Η2SΟ4 

O

O O

C C+ O3  →       C=C Η2Ο/Ζn C=O   + O=C 
-Η2Ο2
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3. α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ακόλουθων διαλυµάτων: 
∆1. ∆ιάλυµα HCl µε pH =4,00 
∆2. ∆ιάλυµα οξικού οξέος (CH3COOH) µε pH =4,00 
∆3. ∆ιάλυµα H2SO4 µε pH =4,00 
β. Να υπολογίσετε την τιµή  του pH των διαλυµάτων που προκύπτουν από την 
ανάµειξη: 
1. ίσων όγκων διαλύµατος ∆1 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε pH=10 
2. ίσων όγκων διαλύµατος ∆2 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε pH=10 
3. ίσων όγκων διαλύµατος ∆3 και διαλύµατος ΝαΟΗ µε pH=10 
4. ίσων όγκων διαλύµατος ∆1 και ∆2. 
Για το οξικό οξύ:pKa=5,0 
Για το θειικό οξύ: pKa2=2,0 
 
H θερµοκρασία είναι 25ο C 
 
4. Σε  θερµοκρασία 25ο C  η διαλυτότητα του Ca(OH)2 είναι ίση µε 0,148 g ανά 
100,00 g H2O. 
α. Αν θεωρήσουµε ότι ο όγκος του κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH)2  που περιέχει 
0,148 g σε 100,00 g H2O, είναι 100,00 mL να υπολογιστεί η τιµή  του pH του. 
β. Αν σε 500,00 g Η2Ο προστεθούν 0,800 g Ca(OH)2 και σχηµατιστούν 500,00 mL 
διαλύµατος ποιο θα είναι το pH και ποια  η µάζα του; 
γ. Αν σε άλλα  500,00 g Η2Ο προστεθούν 0,555 g Ca(OH)2 και σχηµατιστούν 
500,00 mL διαλύµατος ποιο θα είναι το pH του; 
 
H θερµοκρασία είναι 25ο C 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 

 


