
 

                                          

 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ  THΛ: 270727–222594 
 

ΑΡΤΑΚΗΣ 12   - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113–949422 
 

  

 
 

 

 ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................. 

 ΟΝΟΜΑ: .................................................... 

 ΤΜΗΜΑ: .................................................... 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ......................................... 

 

 

1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις:  

Α1.  Στην ένωση N1H4Ν
2Ο3 τα άτομα αζώτου 1 και 2 έχουν αριθμούς οξείδωσης αντίστοιχα: 

α.  -1, + 5   β. + 1, + 1   γ. - 3, + 5 δ. – 3, + 3 

(Μονάδες  5) 

Α2.  Στη χημική αντίδραση: 𝐶𝐻3𝐶 ≡ 𝑁 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑁𝐻2: 

α. μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το Η2 στο  𝐶𝐻3𝐶 ≡ 𝑁   

β. το 𝐶𝐻3𝐶 ≡ 𝑁 είναι το οξειδωτικό    

γ. το άτομο C ανάγεται από + 1 σε - 2    

δ. το Η2 προσλαμβάνει ηλεκτρόνια 

(Μονάδες  5) 

Α3.  Στη χημική αντίδραση: 

𝐶2𝐻3𝐶
1𝐻2𝑂𝐻 + 4𝐼2 + 6𝑂𝐻− → 𝐶𝐻𝐼3 ↓ +𝐻𝐶𝑂𝑂

− + 5𝐼− + 5𝐻2𝑂 

α. το Ι2 δρα ως αναγωγικό     

β.  τα άτομα C1 και C2  οξειδώνονται    

γ.  το άτομο C1 οξειδώνεται και το άτομο  C2  ανάγεται   

δ. το ιόν  ΟΗ- οξειδώνεται                

 (Μονάδες  5) 

Α4. Ποια από τις επόμενες ενώσεις αντιδρά με αντιδραστήριο Tollens και με Νάτριο: 

α. CH3ΟΗ  β. CH3COOH  γ. HOCH2CH2CH=O  δ. CH3CH2CH=O 

(Μονάδες  5) 

 



 

                                          

 

Α5. Ποιο από τα επόμενα αντιδραστήρια θα χρησιμοποιήσετε για την εξής μετατροπή:  

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 → 𝐶𝐻3𝐶𝐻 = 𝑂 

α. ΚΜnO4/H2SO4    β.  αντιδραστήριο  Fehling  

γ. H2/Ni     δ.  καταλύτη Cu στους 300  0C 

(Μονάδες  5) 

 

ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και να 

αιτιολογήσετε  την απάντηση σας: 

α.  Το  17Cl  έχει αριθμό οξείδωσης – 1 στις ιοντικές ενώσεις του, ενώ στις ομοιοπολικές 

ενώσεις του έχει θετικούς αριθμούς οξείδωσης (+1, +3, +5, +7). 

β.  Το φθόριο (F2)  σε όλες τις αντιδράσεις του με χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις δρα ως 

αναγωγικό. 

γ.  Στο μόριο του υδρογονάνθρακα  C4H10,  όλα τα άτομα άνθρακα έχουν αρνητικό αριθμό  

οξείδωσης. 

δ.  Το HBr σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μπορεί να δράσει  ως αναγωγικό ή οξειδωτικό. 

ε.  Στη χημική αντίδραση:   3𝛮𝛰2 + 𝐻2𝑂 → 𝛮𝛰 + 2𝛨𝛮𝛰3, το ΝΟ2 δρα και ως αναγωγικό και 

ως οξειδωτικό. 

(Μονάδες  5) 

 

Β2. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του κάθε ατόμου άνθρακα στην 

επόμενη οργανική ένωση, με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης: 

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί:  1H, 6C, 8O. 

(Μονάδες  6) 

 

Β3.  Να ισοσταθμίσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις και να βρείτε το οξειδωτικό και το 

αναγωγικό σώμα σε καθεμία. 

α. Η2Ο2 + ΚΜnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

β. C + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O 

γ. Cl2 + KOH → KClO3 + KCl + H2O 

δ. CH4 + NH3 + O2 → HCN + H2O 

(Μονάδες  8) 

 



 

                                          

Β4.  Μια οργανική ένωση έχει γενικό τύπο CνH2νO και σχετική μοριακή μάζα Μr = 58. Η 

ένωση αντιδρά με διάλυμα AgNO3 σε ΝΗ3 και σχηματίζει κάτοπτρο αργύρου. Να βρείτε τον 

συντακτικό τύπο της ένωσης (μονάδες 3) και να γράψετε την αντίδρασή της με το διάλυμα 

(μονάδες 3). Δίνεται Ar: Η = 1, C = 12. 

 

(Μονάδες  6) 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

Ποσότητα Fe προστίθεται σε περίσσεια υδατικού διαλύματος (Δ1) HCl όγκου 1 L. Από την 

αντίδραση ελευθερώνεται αέριο Η2 όγκου 6,72 L μετρημένο σε STP, το οποίο απομακρύνεται 

από το διάλυμα Δ2 που προκύπτει. Το διάλυμα Δ2 έχει όγκο 1 L και περιέχει δύο διαλυμένες 

ουσίες με συγκεντρώσεις 0,3 Μ και 0,4 Μ.  

 Γ1. Να υπολογίσετε τη μάζα του Fe.  Δίνεται: ArFe = 56. 

(Μονάδες  6) 

Γ2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1. 

(Μονάδες  6) 

Γ3. Ποιος όγκος ενός διαλύματος K2Cr2O7 0,5 M οξινισμένου με HCl απαιτείται για την πλήρη 

αντίδραση του με το διάλυμα Δ2;  

(Μονάδες  5) 

Γ4. Ποσότητα Fe ίση με εκείνη που προστέθηκε στο διάλυμα Δ1 προστίθεται σε 200 mL 

διαλύματος KMnO4 1 M οξινισμένου με H2SO4 οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  

Fe + KΜnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

α. Να ισοσταθμίσετε την παραπάνω χημική εξίσωση. 

(Μονάδες  3) 

β. Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα του KMnO4.  

(Μονάδες  5) 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

Ορισμένη ποσότητα αιθανόλης  (CH3CH2OH) παράγεται με προσθήκη αντιδραστηρίου 

Grignard σε μια καρβονυλική ένωση Β.  Η παραγόμενη ποσότητα της αιθανόλης χωρίζεται σε 

τρία ίσα μέρη: 

▪ Το πρώτο μέρος θερμαίνεται παρουσία χαλκού (Cu) στους 300 0C και προκύπτει οργανική 

ένωση Γ. Στην ένωση Γ προστίθεται περίσσεια αντιδραστηρίου Tollens και καταβυθίζονται 

2,16 gr ενός στερεού, ενώ σχηματίζεται και ένα οργανικό άλας  Δ. 



 

                                          

▪ Το δεύτερο μέρος  αντιδρά με ισομοριακή ποσότητα  SOCl2 και σχηματίζεται οργανική 

ένωση Ε. 

▪ Το τρίτο μέρος αντιδρά με διάλυμα  Ι2 παρουσία ΝαΟΗ, δίνοντας κίτρινο ίζημα και ένα 

οργανικό άλας  Ζ. 

 

Δ1.  Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ. 

(Μονάδες  12) 

 

Δ2.  Να υπολογιστεί η αρχική ποσότητα της αιθανόλης. 

(Μονάδες  4) 

 

Δ3.  Να υπολογιστεί η μάζα του κίτρινου ιζήματος. 

(Μονάδες  3) 

Δίνεται Ar: Η = 1, C = 12, Ag = 108, I = 127 

 

Δ4.  Να μεταφερθούν στο τετράδιο σας συμπληρωμένες  (αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές), 

οι παρακάτω χημικές εξισώσεις: 

α.  CH3CH(Cl)CH3 + CH3COOK → 

β.  HCOOK + KMnO4 + H2SO4 → 

γ.  CH3CH(Cl)CH2CH3 + NaOH (αλκοολικό διάλυμα) → 

(Μονάδες  6) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


