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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 
 
 
ΘΕΜΑ Α 
1.α (Εφαρμογή διαίρεσης κατά μέλη στους επι μέρους βαθμούς ιοντισμού Ostwald) 

2.γ (Κc= √𝟏/𝟒=1/2) 

3.δ (από -2 οξειδώνεται σε +4) 
4.δ (δεν υπάρχουν αέρια αντιδρώντα) 
5.γ (είναι ιοντική ένωση) 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
1.α )Η (II) 
   β) Η (Ι) 
   γ) Η (ΙV) 

για το α, β Σελ 79-80 σχ. Βιβλίο διαγράμματα αυτοκατάλυσης. 
Για το γ διάγραμμα από νόμο αραίωσης Ostwald 

 

 
2. KOH K+     +   OH- 
    0,1M     0,1M     0,1M 
[OH-]=10-1M 
Από pH= - log[H3O+] ή [H3O+]=10-12Μ      
Κw(θοC)= [H3O+]⸱[OH-]=10-1⸱10-12=10-13> 10-14=Kw (25oC)  άρα θ>25οC αφού ο ιοντισμός 
είναι φαινόμενο ενδόθερμο άρα όταν η θερμοκρασία αυξάνεται τότε η Κw αυξάνεται. (γ) 
 
 
 
3.α.αύξηση θερμοκρασίας ευνοεί την ενδόθερμη άρα η ΧΙ μετατοπίζεται προς τα αριστερά 
και η απόδοση μειώνεται 
β.  Kc=[Γ]ψ/ [Β]x  και ψ>χ αφού οι μονάδες είναι Μ2 . 
γ. Από Le Chatelier όταν ΔV<0 τότε ΔP>0 και η θέση της χημικής ισορροπίας μετατοπίζεται 

όπου Δn αερίων <0  δηλαδή αριστερά. 
δ. το Α είναι στερεό άρα δεν επηρεάζει την ΧΙ 
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4. (β) Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η ποσότητα του Ν2Ο4 διπλασιάζεται απότομα και 
κατακόρυφα τη χρονική στιγμή t1 και έπειτα ομαλά η θέση της ισορροπίας μετατοπίστηκε 
όπου παράγονται τα λιγότερα αέρια mol δηλαδή αριστερά. Ο παράγοντας που επηρεάστηκε 
είναι η πίεση με υποδιπλασιασμό του όγκου του δοχείου. 
 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 

 

A. Αφού pH=11 τότε [OH - ]=10 -3M . 

Από τη διάσταση του Ca(OH)2 έχουμε 

 

 
 
 
 
 
B.Έστω ότι προσθέτουμε n mol Na. Πραγματοποιείται η αντίδραση: 

Na + H2O     NaOH +   ½ H2 

 

  n mol n mol 
n 

mol 
2 

Το παραγόμενο NaOH διίστανται: NaOH Na+ + OH- 

 

Είναι pH=13 τότε [OH- ]=0,1M. Τόση είναι και η συγκέντρωση του NaOH. Άρα C=0,1M και 
n=0,1mol. m= 0,1⸱23=2,3g 

Άρα n/2=0,05mol H2 και V=1,12L 

 

 

 

 

 

Γ1. Έστω C η συγκέντρωση του NaOH. Η [H3O+] του διαλύματος είναι 

[H3O ] 
Kw 

[OH ] 
0, 2 10 

7 
M . Τόση είναι και η [ΟΗ-] που παράγεται από τον 

αυτοϊοντισμό 

του νερού. Από τη διάσταση του 
NaOH: 

NaOH    Nα+ + OH- παράγονται C M OH-. 

Οπότε C+0, 2 ⸱10-7= 5⸱10-7 

      Άρα C=4,8⸱10-7M 
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Γ2.   
 
α)  I2(s) + 10 HNO3(aq) → 2 HIO3(aq) + 10 NO2 (g) + 4 H2O(l)  (1) 
Είναι οξειδοαναγωγή αφού ΑΟ του Ι μεταβάλλεται από 0 +5 και του Ν από +5+4 
 
β) Θερμοκρασία, αύξηση επιφάνειας επαφής του στερεού Ι2(s), αύξηση της συγκέντρωσης 
του διαλύματος νιτρικού οξέος. 
γ) n (NO2)= 6,72/22,4 = 0,3 mol  
To 1mol I2 αντιδρά πλήρως και παράγονται 10 mol ΝΟ2 
Τα  ω                                                              0,3mol 
Άρα ω=0,03 mol Ι2  οπότε m= 0,03 ⸱ 254=7,62g 
 
δ) n(I2)= m/ Mr= 2,54/254= 0,01mol 
n (HNO3)=CV= 0,2⸱0,5=0,1mol 
 
To 1mol I2 αντιδρά πλήρως με 10mol ΗΝΟ3 
Αρα τα 0,01mol απαιτούν 10 ⸱0,01=0,1mol οπότε η αντίδραση είναι πλήρης και παράγεται 
διάλυμα που περιέχει μόνο το ασθενές οξύ ΗΙΟ3 με n=0,02mol και C= 0,02/2=0,01M 
 

M  HIO3 + H2O  IO3
- +  H3O+ 

I.I  0,01-z                  z       z 
 

Ka= z2/0,01-z ≈ z2/0,01 ή  10-6 ⸱ 10-2=z2  ή  z=10-4M . Άρα pH= -log 10-4=4 
Προσεγγίσεις : Ka/0,01= 10-4< 10-2 τότε 0,01-z≈0,01 
 
 
 
 
ΘΕΜΑΔ 
 
Δ1. ΗΑ + Η2Ο  Α- + Η3Ο+ 

 Σε 100 ml διαλύματος περιέχονται λg HA  
 Σε 1000ml διαλύματος περιέχονται 10λ g HA 
  
n(HA)= m/Mr ή n= 10λ/Μ=C   άρα [Η3Ο+]= 10λ/Μ οπότε pH=-log (10λ/M)= -log10 –log(λ/Μ) 
=log(M/λ)-1 
 
 
 
 
Δ2.1 
mol               Α2(g)  +  Η2(g)    2  HΑ(g) 
Αρχικά           2            2               - 
Αντιδρούν      χ            χ               - 
Παράγονται    -             -              2χ 
ΧΙ                  2-χ         2-χ            2χ 
 
Πρέπει 0<χ<2 
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    Συνεπώς  χ=1,6mol  
    Αρα nA2=0,4mol 
    nH2=0,4mol 
    nHA=3,2mol 
 
 
 
       2.2.Αύξηση του όγκου υπό σταθερή θερμοκρασία σημαίνει ελάττωση της πίεσης. Θα πρέπει 
να εξετάσουμε αν η μεταβολή της πίεσης μετατοπίζει τη θέση της χημικής ισορροπίας. Στην 
αντίδραση αυτή συμμετέχουν αέρια αλλά δεν συνοδεύεται από μεταβολή των αερίων mol από τα 
αντιδρώντα στα προϊόντα. Επομένως η πίεση δεν είναι παράγοντας της χημικής ισορροπίας και 
δεν μετατοπίζει τη θέση της . Οι συγκεντρώσεις θα είναι: 
[H2]=0,4/4=0,1M 
[A2]=0,4/4=0,1M 
[HA]=3,2/4=0,8M 
 
 
 
 
       2.3 Με τη μείωση της θερμοκρασίας του συστήματος (υπό σταθερό όγκο) παρατηρούμε ότι 
στη νέα κατάσταση χημικής ισορροπίας η ποσότητα του προϊόντος ΗΑ έχει ελαττωθεί από 3,2mol 
σε 3mol δλδ η θέση της ισορροπίας μετατοπίστηκε προς την κατεύθυνση των αντιδρώντων προς 
τα αριστερά. Με δεδομένο από την Αρχή Le Chatelier ότι η μείωση της θερμοκρασίας ευνοεί την 
εξώθερμη φορά συμπεραίνουμε ότι η φορά προς τα αριστερά είναι εξώθερμη. Άρα η σύνθεση του 
ΗΑ είναι ενδόθερμη. 
 
 

 
2.4     α)  Έστω ΗΑ ασθενής  

 

       M   ΗΑ +Η2Ο  Α- + Η3Ο+                              cHA=0,5/0,5=1M 
       Ι.Ι   1-χ                 χ       χ  
     
Από pH= 2 προκύπτει ότι –log[H3O

+]=2 ή χ=10-2Μ 

Άρα α=0,01/1 < 1 οπότε ισχύει ότι είναι ασθενής  
Ka= 10-4 
 
 
 
β) Αφού αραιώνεται το pH τείνει να προσεγγίσει το pH του καθαρού νερού άρα αυξάνεται 
κατά 1 μονάδα δλδ pH=3 από αυτό έχουμε ότι στο τελικό διάλυμα c2=n1/Vτ ή 
c2=c1V1/(V1+VH2O) 
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Στο αραιωμένο διάλυμα 

       M    ΗΑ +Η2Ο  Α- + Η3Ο+                Από pH =3  ψ=10-3  M           
       Ι.Ι   c2-ψ              ψ       ψ  
 
C2= ψ2/ Κα(ΗΑ)  ή  C2= (10-3)2/ 10-4= 10-2 

 
Προσεγγίσεις : Κα/10-2=10-4/10-2 = 10-2  τότε 10-2-ψ≈10-2 

 
0,01Vτ=1⸱0,5 ή Vτ=50L  
 
Οπότε VH2O= Vτ-V1=50-0,5=49,5L 
 
 
 
 
γ)  
στο αρχικό 
nA-=0,01⸱ 0,5 =0,005mol 
NA-= 0,005 ⸱ 6,02 ⸱1023=  301⸱ 1019 ιόντα. 
 
Στο τελικό  
nA-=0,001⸱ 50 =0,05mol 
NA-= 0,05 ⸱ 6,02 ⸱1023=  301⸱ 1020 ιόντα. 
  


