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ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ 

Ημερομηνία:  …Ιανουαρίου, 2021                         Ώρα έναρξης: …… 

         Διάρκεια: 90 λεπτά 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (προς τους εξεταζομένους) 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα.  

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρη 

πένα ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 

μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

7. Επισυνάπτεται Περιοδικός Πίνακας στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου. 

 

Ερώτηση 1     (4 μονάδες) 

Να υπολογίσετε τη μοριακότητα υδατικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, NaOH, 

το οποίο παρασκευάζεται με διάλυση 12 g στερεού NaOH σε αποσταγμένο νερό, ώστε 

να προκύψουν 250 mL διαλύματος. 

 

Ερώτηση 2     (5 μονάδες) 

Το διοξείδιο του άνθρακα, CO2, έχει πολύ σημαντικό αριθμό εφαρμογών στην 

καθημερινή ζωή. Χρησιμοποιείται στους πυροσβεστήρες, ως συντηρητικό (ξηρός 

πάγος) στη μοριακή κουζίνα, στην εκχύλιση της καφεΐνης, κλπ. Το διοξείδιο του 

άνθρακα διασπάται σύμφωνα με την ακόλουθη ενδόθερμη αμφίδρομη αντίδραση: 

                                     CO2 (g)                C (s) +  Ο2 (g)                 

Για την αντίδραση διάσπασης του CO2 : 

(α) Να χαρακτηρίσετε την χημική ισορροπία, ως ομογενή ή ετερογενή, δίνοντας και 

την κατάλληλη εξήγηση. 

(β) Να γράψετε την έκφραση της σταθεράς χημικής ισορροπίας, Kc.  

(γ) Να δηλώσετε εάν η μεταβολή της ενθαλπίας, ΔΗ, είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή 

ίση με μηδέν. 

 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΚΑΤΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Ερώτηση 3     (4 μονάδες) 

Να υπολογίσετε τη μοριακότητα υδατικού διαλύματος υδροξειδίου του καλίου, KOH, 

περιεκτικότητας 2,8 % κ.ο. (% w/v).   

 

Ερώτηση 4     (7 μονάδες) 

Να χαρακτηρίσετε την καθεμιά από τις παρακάτω δηλώσεις Ι έως ΙΙΙ, ως ορθή ή 

λανθασμένη, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

I. Όταν τα σωματίδια των αντιδρώντων συγκρούονται μεταξύ τους, με κατάλληλο 
προσανατολισμό, οδηγούν πάντοτε σε προϊόντα. 

II. Σε κατάσταση χημικής ισορροπίας δεν πραγματοποιείται καμία χημική 
αντίδραση.  

III. Το οξικό οξύ ιοντίζεται πλήρως στο νερό. 

 

Ερώτηση 5     (8 μονάδες) 

Να εξηγήσετε τις ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες αφορούν στην αγωγιμότητα του HBr 

και του Ca(OH)2. 

(α) Το υδατικό διάλυμα HBr παρουσιάζει αγωγιμότητα, ενώ το υγρό HBr δεν 

παρουσιάζει. 

(β) Το στερεό Ca(OH)2 δεν παρουσιάζει αγωγιμότητα, ενώ το υδατικό του διάλυμα 

παρουσιάζει.  

 

Ερώτηση 6     (6 μονάδες) 

Οι γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων των ουσιών που συμμετέχουν στη 

χημική αντίδραση:    Α(g) + 2Β(g)  3Γ(g) + Δ(g)     σε συνάρτηση με τον χρόνο, φαίνονται 

στο παρακάτω διάγραμμα. 

                                                

(α) Να δηλώσετε, ποια ουσία (Α, Β, Γ και Δ), αντιστοιχεί σε κάθε καμπύλη που 

συμβολίζεται με αριθμό (1, 2, 3 και 4). 

(β) Να γράψετε την έκφραση που δίνει τη μέση ταχύτητα της πιο πάνω αντίδρασης,    

U, με βάση τη μεταβολή της συγκέντρωσης της ουσίας Γ.  
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Ερώτηση 7     (8 μονάδες) 

Δίνονται τα πιο κάτω τέσσερα (4) ζεύγη υδατικών διαλυμάτων αλάτων, Ι έως ΙV:  

I. Na2SO4 και Na2CO3 

II. Pb(NO3)2 και ZnCℓ2 

III. AgNO3 και Νa2CO3 

IV. NaNO3 και K2SO4 

(α) Να αναφέρετε σε ποιο/α από τα πιο πάνω ζεύγη αλάτων και τα δύο άλατα δίνουν 

εμφανές αποτέλεσμα με περίσσεια υδατικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, 

HCℓ(aq). 

(β)  Να γράψετε το εμφανές αποτέλεσμα που αναμένεται, από την αντίδραση μεταξύ του 

HCℓ(aq) και του κάθε άλατος που επιλέξατε στην απάντησή σας στο ερώτημα (α). 

(γ) Να γράψετε τη χημική εξίσωση, σε ιοντική μορφή, της αντίδρασης που 

πραγματοποιείται μεταξύ του HCℓ(aq) και του κάθε άλατος που επιλέξατε στην 

απάντησή σας στο ερώτημα (α). 

 

Ερώτηση 8     (8 μονάδες) 

Περιγράφονται πιο κάτω, τα δύο (2) στάδια της εκτέλεσης ενός πειράματος:  

Στάδιο 1: Σε 100 mL διαλύματος NaOH 0,2 M, προστίθενται 2-3 σταγόνες 

φαινολοφθαλεΐνης.  

Στάδιο 2: Στη συνέχεια, στο ίδιο διάλυμα NaOH, προστίθενται 50 mL διαλύματος HNO3 

1 M και το διάλυμα αναδεύεται.  

(α) Να γράψετε τις παρατηρήσεις που αναμένεται να γίνουν σε κάθε στάδιο. 

(β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα (α), αξιοποιώντας όλα τα 

δεδομένα και καταγράφοντας όλους τους συλλογισμούς σας. 

 

Ερώτηση 9    (9 μονάδες) 

Τα μόρια και ιόντα που ακολουθούν είναι οξέα κατά Brönsted - Lowry:   

H3Ο+,     HCN,     H2SO4,     HCΟ3
- 

(α) Να γράψετε τη συζυγή βάση για το καθένα από τα πιο πάνω. 

(β) ι. Να επιλέξετε, από τις συζυγείς βάσεις που καταγράψατε στο ερώτημα (α), όσες 

μπορούν να δράσουν και ως οξέα σε κατάλληλο περιβάλλον. 

ιι. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας στο (β) ι, με αναφορά στα σχετικά μόρια και 

ιόντα. 
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Ερώτηση 10     (8 μονάδες) 

Ο τεχνολογικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας αρχικά βασίστηκε στο μέταλλο του 

χαλκού. Με την κάθοδο των Δωριέων εισήχθηκε η τεχνογνωσία της παραγωγής του 

μεταλλικού σιδήρου, Fe. Η παραγωγή του βασιζόταν στην ανάμειξη των ορυκτών του 

σιδήρου με ξυλάνθρακα και θέρμανση του μείγματος σε πήλινα δοχεία.  

Η σύγχρονη μέθοδος παρασκευής του μεταλλικού σιδήρου στηρίζεται στην εξώθερμη 

αντίδραση του οξειδίου του σιδήρου (ΙΙ), FeO, με μονοξείδιο του άνθρακα, CO, σε 

υψικάμινο, η οποία δίνεται πιο κάτω: 

                FeO (s) +  CO  (g)               Fe (s)   +  CΟ2 (g)      

Η πιο πάνω χημική ισορροπία υποβάλλεται στις ακόλουθες μεταβολές, Ι έως ΙΙΙ: 

I. αύξηση της θερμοκρασίας 

II. προσθήκη ποσότητας οξειδίου του σιδήρου (ΙΙ), FeO 

III. προσθήκη καταλύτη 

 

(α) Να δηλώσετε για κάθε μία από τις μεταβολές, Ι έως ΙΙΙ, την επίδραση στην 

απόδοση, α, της αντίδρασης. 

(β) Να δικαιολογήσετε την επίδραση στην απόδοση που προκαλεί η αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

(γ) Να εισηγηθείτε μια μεταβολή, διαφορετική από τις πιο πάνω, η οποία ευνοεί την 

απόδοση της αντίδρασης. 

 

Ερώτηση 11     (16  μονάδες) 

Ομάδα μαθητών εκτελεί τα πιο κάτω πειράματα Α έως Γ.  

Πείραμα Α 

Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει μικρή ποσότητα στερεού οξικού νατρίου, 

CH3COONa, προστίθενται 2 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, 2 Μ. 

Πείραμα Β  

Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει στερεό χλωριούχο νάτριο προστίθεται πυκνό θειικό 

οξύ. Στη συνέχεια, στο στόμιο του δοκιμαστικού σωλήνα πλησιάζεται γυάλινη ράβδος, η 

οποία προηγουμένως έχει εμβαπτιστεί σε πυκνή αμμωνία. 

Πείραμα Γ  

Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει στερεό νιτρικό αμμώνιο προστίθεται θερμό υδατικό 
διάλυμα υδροξειδίου του καλίου. 
 
Για την κάθε πειραματική διαδικασία: 

(α) Nα γράψετε όλες τις παρατηρήσεις που αναμένονται να γίνουν. 

(β) Να γράψετε όλες τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται. 
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Ερώτηση 12     (17 μονάδες) 

Όταν σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου V, εισάγονται 5 mol του αερίου Α και 4 mol του 

αερίου Β, πραγματοποιείται η ακόλουθη αμφίδρομη αντίδραση.  

                        2A (g) + B (g)            2Γ (g) 

Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας, σε θερμοκρασία θ1, δίνεται ότι: 

 Οι ποσότητες, των αερίων Α και Β σε mol, είναι ίσες. 

 Η σταθερά χημικής ισορροπίας έχει τιμή KC = 0,148 

 Η σταθερά χημικής ισορροπίας, με την αύξηση της θερμοκρασίας, έχει τιμή  

KC = 0,1 

(α) Να υπολογίσετε:  

ι. τη σύσταση του μίγματος των αερίων, σε mol, στην κατάσταση ισορροπίας, 

ιι. την απόδοση της αντίδρασης στη θερμοκρασία θ1, 

ιιι. τον όγκο V του δοχείου αντίδρασης. 

(β) ι. Να δηλώσετε εάν η αντίδραση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. 

ιι. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα (β) ι, με αναφορά στη μεταβολή 

της θέσης της ισορροπίας και στις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων και των 

προϊόντων. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ  ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 



 
 

 

 


