
2Ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ 

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Να διατάξεις τις επόμενες ενώσεις κατ’ αυξανόμενο σημείο ζέσης. 

   α) μεθανόλη     β) Ο2         γ)  ΚΒr         δ) CO2 

2. Να διατάξεις  τα επόμενα υδατικά διαλύματα κατά αυξανόμενη τιμή ωσμωτικής πίεσης 

(όλα τα διαλύματα είναι στην ίδια θερμοκρασία και έχουν C=0,01M) 

 α) δ/μα CF3COOH      β) δ/μα CCBr3COOH        γ) δ/μα C6H12O6       δ) δ/μα  KCl 

3. Στον πάτο ενός ποτηριού που περιέχει CCl
4 

και Η
2
Ο διαβιβάζουμε μείγμα HCl και 

C
2
H

6
. Μετά τη διαβίβαση του μείγματος των δύο αερίων το ποτήρι θα περιέχει:  

α. ένα υδατικό διάλυμα με τρεις διαλυμένες ουσίες  
β. διάλυμα C

2
H

6 
στο νερό και διάλυμα HCl στον CCl

4 
 

γ. διάλυμα HCl στο νερό και διάλυμα C
2
H

6 
στον CCl

4 
 

δ. διάλυμα HCl στο νερό και CCl
4  

 

4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; 

I. Όταν ένα μόριο του τύπου ΑΒ2 είναι γραμμικό τότε δεν είναι δίπολο. 

II. Οι δυνάμεις London είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης 

III. Ο δεσμός υδρογόνου αναπτύσσεται μεταξύ όλων των υδρογονούχων ενώσεων που 

περιέχουν και F, O ή Ν.  

IV. Όταν σε ένα υδατικό διάλυµα που χωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από καθαρό 

νερό, εφαρµοσθεί εξωτερική πίεση ίση µε την ωσµωτική πίεση του διαλύµατος παύει 

να πραγµατοποιείται οποιαδήποτε µετακίνηση µορίων µέσω της ηµιπερατής 

µεµβράνης. 

V. Ισοτονικά λέγονται τα διαλύματα που έχουν ίσες συγκεντρώσεις 

VI. Η ωσμωτική πίεση μοριακού δ/τος είναι ανάλογη με την περιεκτικότητα %w/w. 

 

5. Το μόριο της αμμωνίας (ΝΗ3) έχει διάταξη πυραμίδας  

 
όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Με βάση αυτό είναι δίπολο μόριο ή όχι; 

Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται ανάμεσα στο μόριο της ΝΗ3 και το μόριο 

του νερού σε υδατικό δ/μα ΝΗ3 ;  

Θα έχει η αμμωνία μεγάλη διαλυτότητα στο νερό; 

Τι θα συμβεί στη χημική ισορροπία Ν2(g) + 3Η2(g)   
     2ΝΗ3(g) αν ψεκάσω στο δοχείο 

μικρή ποσότητα νερού; (V,T =ct)        https://youtu.be/qoGSPKu45Ow  



6. Να βρεθεί η Π υδατικού δ/τος ζάχαρης με π=1,71% w/v και θ=27οC. 

Παρουσία ιμβερτάσης, η ζάχαρη υδρολύεται προς γλυκόζη και φρουκτόζη σύμφωνα με την 

εξίσωση: C12H22O11(aq) + H2O(l)   C6H12O6(aq)  + C6H12O6(aq)  που λαμβάνει χώρα σε 

θ=77ο C. 

Η ωσμωτική πίεση του δ/τος τη στιγμή της αποκατάστασης της χημ. ισορροπίας 

(t=10min) βρέθηκε ίση με 2,296 atm.  

α) Να βρεθεί το ποσοστό υδρόλυσης της ζάχαρης 

β) Ποια η μέση ταχύτητα της υδρόλυσης για το χρονικό διάστημα 0−10min;  

γ) Ποια η Kc της ισορροπίας; ( Το νερό είναι ο διαλύτης στην προκειμένη περίπτωση) 

δ) Τι θα συμβεί στη Χ.Ι. αν αραιώσω το δ/μα με προσθήκη νερού σε διπλάσιο όγκο; 

Να πάρετε από το σχολικό βιβλίο όποια Αr χρειάζεστε καθώς και τους 

πίνακες των +Ι και ─ Ι υποκαταστατών. 

 

Ι.Μ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΗΣ 


