
 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 1.1 Το άζωτο έχει ατοµικό αριθµό 7Z = . Στο µόριο του αζώτου ( 2N ) σχηµατίζονται: 

        α. Ένας σ και δύο π δεσµοί 

β. Τρεις σ δεσµοί 
γ. Ένας π και δύο σ δεσµοί 
δ. Τρεις π δεσµοί. 

  
1.2  Στο προπένιο οι σίγµα (σ) δεσµοί µεταξύ δύο ατόµων   άνθρακα είναι : 

        α. σ(sp 3 - sp 2 ) και σ(sp 2 - sp 2 ) 

        β. σ(sp 3 - sp 3 ) και σ(sp 2 - sp 2 ) 

        γ. σ(sp 3 - sp 3 ) και σ(sp 3 - sp 2 ) 

        δ. σ(sp 3 - sp 2 ) και σ(sp 2 - sp 3 ) 

 

 1.3 Αν για κάποιο ηλεκτρόνιο ο mℓ =1, τότε ο  l δεν µπορεί να έχει τιµή: 

  α.0 
  β.1 
  γ.2 
  δ.3 

 
 1.4 Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό  δίνει 

ρυθµιστικό διάλυµα.  
       α.  HCℓ - NaCℓ 
       β.  HCOOH - HCOONa 
       γ.  HCℓ - NH4Cℓ 
       δ.  NaOH - CH3COONa. 

  
1.5  Να µεταφέρετε στις κόλλες σας τον παρακάτω πίνακα 

συµπληρωµένο κατάλληλα: 
 α β γ δ ε 
Συζυγές οξύ  HCΟΟH CH3NH3

+   H2S 

Συζυγής βάση 
CℓO

-
 

  
OH

-   

 
 
 
 
 
 



 

ΘΕΜΑ 2ο 
A. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν την επίδραση: 
    α.αλκαλικού(ΝαΟΗ) διαλύµατος χλωρίου σε  προπανόνη 
    β.αντιδραστηρίου Toℓℓens  σε προπανάλη.  
    γ.αιθοξειδίου του νατρίου σε 2- χλωρο-βουτάνιο 
    δ.θειονυλοχλωριδίου(SOCℓ 2) στη 2- µεθυλο-2-βουτανόλη 
    ε.µίγµατος ΝαCN και Η2SO4 σε αιθανάλη 
B. Υδατικό διάλυµα CH 3CH 2NH2 έχει pH =9,5. Ποια µεταβολή θα παρουσιάσει το pH   

του  διαλύµατος και ποια ο βαθµός ιοντισµού της  CH 3CH 2NH2 αν  προσθέσουµε   στο 
διάλυµα : 1. ΚΟΗ(S)      2. Η2Ο  

     Αιτιολογήστε την  απάντηση σας. 

ΘΕΜΑ 3ο 

       ∆ίνονται τα στοιχεία X11  και Ψ9 . 

α) Πως κατανέµονται σε υποστιβάδες, στιβάδες και τροχιακά τα ηλεκτρόνια των 
ατόµων Χ και Ψ, όταν αυτά βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση; 

β) Σε ποια οµάδα,ποια περίοδο και ποιον τοµέα του Περιοδικού Πίνακα 
ανήκουν τα στοιχεία Χ και Ψ; 

γ) Ποιο από τα άτοµα Χ και Ψ έχει µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα;.  
      Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  

      δ)  Ποιο από τα άτοµα Χ και Ψ είµαι παραµαγνητικό; 

 ΘΕΜΑ 4ο (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝ/ΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.  ΛΥΚ. 2012) 

7,4 g κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος (Κa=10-5) διαλύονται στο νερό και το διάλυµα 
αραιώνεται µέχρι τα 1000 mL (διάλυµα Υ1). Το διάλυµα Υ1 βρέθηκε ότι  έχει pH=3.  
∆1. i) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του οξέος.  
      ii) Να υπολογιστεί ο βαθµός ιοντισµού του οξέος στο διάλυµα Υ1.  
∆2. 200 mL του διαλύµατος Υ1 εξουδετερώνονται πλήρως µε την ακριβώς    απαιτούµενη 
ποσότητα στερεού Ca(OH)2. Να υπολογιστεί το pH του εξουδετερωµένου διαλύµατος 
(διάλυµα Υ2).  
∆3. Να υπολογιστεί η µάζα (σε g) του στερεού Ca(OH)2 που πρέπει να προστεθεί σε 440mL 
διαλύµατος Υ1, για να προκύψει το διάλυµα Υ3 µε pH=6.  
∆4. Να υπολογιστεί ο όγκος (σε mL) διαλύµατος HCℓ 0,1M  που πρέπει να προστεθεί σε 220 
mL διαλύµατος Υ3, για να µεταβληθεί το pH του κατά µία µονάδα.  
∆ίνεται ότι:  
• Σχετικές ατοµικές µάζες 
(H)=1 
(C)=12 
(O)=16 
(Ca)=40  
• η προσθήκη του Ca(OH)2 δε µεταβάλλει τον όγκο των διαλυµάτων.  
• όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ=25° C , Kw=10−14

. 

• τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές  προσεγγίσεις. 
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