
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ – κεφ.5   

 

 
 
ΠΑΤΡΑ:  

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας   τηλ. 2693025171 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………… 
 
ΒΑΘΜΟΣ:………………………………… 

 

ΘΕΜΑ  Α   
Στις ερωτήσεις Α1 – Α6 επιλέξτε την σωστή απάντηση: 
Α1.  Στην ισορροπία που ακολουθεί, ποια σωματίδια λειτουργούν ως οξέα κατά Brönsted - 

Lowry;    𝐻𝐹(𝑎𝑞)  +  𝐻𝑆𝑂3
−(𝑎𝑞)  ⇌ 𝐹−(𝑎𝑞) +  𝐻2𝑆𝑂3(𝑎𝑞)  

α) Το ΗF και το H2SO3    β) Το ΗF και το F−  
γ) Το HSO3

− και το H2SO3    δ) Το ΗF και το HSO3
− 

 

Α2.  Ένα διάλυμα CH3COOH 0,1 Μ αραιώνεται με την προσθήκη Η2Ο, σε σταθερή 
θερμοκρασία, οπότε: 
α) αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH  
β) μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH 
γ) αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού, ενώ το pH μειώνεται 
δ) μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού, ενώ το pH αυξάνεται.  

 
Α3.  Το καθαρό νερό στους 60οC μπορεί να έχει pH:  

α) 6,5         β) 7         γ) 7,5         δ) 0  
  
Α4.  Υδατικό διάλυμα NaOH με pH = 11 αραιώνεται με νερό σε σταθερή θερμοκρασία 25oC. 

Το pH του νέου διαλύματος μπορεί να είναι ίσο με: 
α) 12   β) 11    γ) 10    δ) 2  

 
Α5.  Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα έχει μεγαλύτερο pH στην ίδια 

θερμοκρασία; 
α) CH3ONa 0,1M        β) CH3COONa 0,1M γ) NH3 o,1M  δ) NaOH 0,01M  

 

Α6.  Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα αλάτων που βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία 
και έχουν την ίδια συγκέντρωση, μικρότερη τιμή pH  έχει το διάλυμα του:   
α)  NH4Cl   β) NaCl   γ)  HCOONa    δ) BaCl2  

           Μονάδες 3x6=18 
Α7. Τα παρακάτω υδατικά διαλύματα έχουν όλα την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται στην 

ίδια θερμοκρασία. Να τα διατάξετε κατά αυξανόμενη τιμή pH. (χωρίς αιτιολόγηση) 
α) CH3NH2,  β) NaOH,  γ) HCl,   δ) Η2SO4,  ε) Ca(OH)2,  
στ) ΗCOOH,  ζ) C12H22O11 (ζάχαρη). 

Μονάδες: 7 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1.  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του βαθμού ιοντισμού α 

σε σχέση με τη συγκέντρωση C σε ένα διάλυμα ασθενούς οξέος;  (μονάδα 1). Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 2) 
 

 
 

Μονάδες 3 
Β2.  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του γινομένου  

[𝛰𝛨−] ∙ [𝛨3𝛰+] σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία σε αραιό υδατικό διάλυμα  
(μονάδα 1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2). 
 

 
 

Μονάδες: 3 
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Β3. Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις: 
α) Υδατικό διάλυμα NaCℓ έχει μικρότερο pH από υδατικό διάλυμα Νa2SΟ4. Τα 
διαλύματα έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. 
β) Το pH διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 10−3 Μ σε θερμοκρασία 25 οC 
μπορεί να είναι 3.  
γ) Δίνεται η ισορροπία που ακολουθεί και η οποία είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά. 

𝑃𝑂4
3−  + 𝐻2𝑃𝑂4

− ⇌ 𝐻𝑃𝑂4
2−  +   𝐻𝑃𝑂4

2− 
Με βάση την ισορροπία αυτή και σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted – Lowry το ιόν 
HPO4

2− λειτουργεί ως αμφιπρωτικό σώμα και είναι ασθενέστερο ως οξύ από το ιόν 
H2PO4− . 
i) Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως «ΣΩΣΤΕΣ» ή «ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ»  
(μονάδες 3) 
ii) Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 9 
B4. Το θείο (S) και το σελήνιο (Se) είναι στοιχεία της 16ης  ομάδας του περιοδικού πίνακα 

ενώ έχουν σχετικές ατομικές μάζες 32 και 79 αντίστοιχα. Οι ενώσεις τους με το 
υδρογόνο (H2S  και H2Se)  είναι οξέα κατά Arrhenius. Ποιο από τα δύο οξέα αναμένεται 
να είναι ισχυρότερο; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

Μονάδες: 4 
Β5. Διάλυμα ΗΝΟ3 (Δ1) και διάλυμα ΗF (Δ2) έχουν την ίδια τιμή pH στην ίδια θερμοκρασία.   

Α) Ποιο από τα δύο διαλύματα έχει μικρότερη συγκέντρωση; (Μονάδες 1) 
Β) Ποιο από τα δύο διαλύματα απαιτεί περισσότερη ποσότητα ΝaOH για πλήρη 
εξουδετέρωση; (Μονάδες 1) 
Γ) Ποιο από τα δύο διαλύματα έχει μικρότερη τιμή pH μετά την εξουδετέρωση. 
(Μονάδες 1) 
Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας. (Μονάδες 3 ) 

Μονάδες : 6 

ΘΕΜΑ Γ  
Δίνονται τα υδατικά διαλύματα: 

• Υ1:  NH3 0,1 M με pΗ=11 
• Υ2:  CΗ3NH2 1 M  με βαθμό ιοντισμού, α=2%. 
• Υ3:  NH4Cl  0,1M  

Γ1.   Να βρεθούν: 
α. ο βαθμός ιοντισμού της NH3 στο Υ1 (μονάδες 2) 
β. η Κb της NH3 και  η Κb της CΗ3NH2  (μονάδες 4)  
γ. Ποια από τις δύο βάσεις είναι ισχυρότερη. Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. (μονάδες 2) 
δ.   το pH του Υ3  (μονάδες 4) 

Μονάδες 12 
Γ2.    Προσθέτουμε 4,5 L  νερού σε 500 mL  του Υ1  διαλύματος. Να υπολογίσετε το pH του 

αραιωμένου διαλύματος. 
Μονάδες :  5 

Γ3.    Πόσα mol ΝΗ4Cl πρέπει να προσθέσουμε σε 200mL του Υ3 διαλύματος ώστε να 
μεταβληθεί το pH κατά μισή μονάδα; 

Μονάδες :  7 
Γ4.   Σε 50 mL  του Υ3 διαλύματος προσθέτουμε 900mL διαλύματος NH4Cl 0,005M (Y4). Να 

υπολογίσετε το pH στο τελικό διάλυμα . 
Μονάδες :  8 
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Δίνεται: 
— Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 οC,   
— Kw(H2O) = 10-14 . 
— Τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις προσεγγίσεις του σχολικού βιβλίου. 

 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:   

 
 
Δ1.  Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Υ1.  (μονάδες 2) 
Δ2.  Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ στο Υ1 και στο Υ2.  (μονάδες 2) 
Δ3.  Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων στο διάλυμα Υ2. (μονάδες 6)  
Δ4.  Ποιος όγκος Η2Ο πρέπει να προστεθεί σε 150mL του διαλύματος Υ1 έτσι ώστε ο βαθμός 

ιοντισμού του νέου διαλύματος να είναι δεκαπλάσιος από τον βαθμό ιοντισμού του 
Υ1; (μονάδες 5) 

Δ5.   Ποιος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 50 mL του Υ2 διαλύματος ώστε το pH του 
διαλύματος να μεταβληθεί μισή μονάδα. (μονάδες 6) 

Δ6.  Ορισμένος όγκος του διαλύματος Υ3 αραιώνεται με νερό σε δεκαπλάσιο όγκο και το 
αραιωμένο διάλυμα έχει pH =11. Να βρεθεί η τιμή του δείκτη χ .  (μονάδες 4) 

Μονάδες 25  
 
Δίνεται: 

— Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 οC,   
— Kw(H2O) = 10-14 . 
— Τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις προσεγγίσεις του σχολικού βιβλίου. 
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