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ΧΗΜΕΙΑ  

Προετοιμασία Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

06.08.2020 

Θέμα A 

Α1. Για τις προτάσεις 1 έως και 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. (15 μονάδες) 

1. Ένα χημικό στοιχείο έχει Ar=16 και Mr=48. Η ατομικότητα του χημικού αυτού 

στοιχείου είναι: 

i) 3,         ii) 16, 
iii) 

1

3
 , iv) 4 

 

2. Σε ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες συμπύπτουν Ar και Mr; 

i) Ο3                            ii) ΝΟ                               iii) Ν2                         iv) Ηe 

3. Ποια από τις επόμενες ποσότητες περιέχει μεγαλύτερο αριθμό μορίων; 

i) 2 mol μορίων Η2 (Mr=2)                  ii) 8 gr O2 (Mr=32)                  

 iii) 11,2 Lt SO2 (σε συνθήκες STP)                                   iv) 28 gr N2 (Mr=28)                 

4. Τα 2,24 Lt αέριας αμμωνίας (ΝΗ3) (Mr=17) σε συνθήκες STP: 

i) Ζυγίζουν 17 gr,           ii) περιέχουν NA μόρια,          

 iii) περιέχουν 0,3ΝΑ άτομα 

υδρογόνου,          

iv) περιέχουν 0,1ΝΑ άτομα συνολικά.  

5.  Ένα κρασί έχει περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 12 αλκοολικούς βαθμούς (12% 

v/v). Η ποσότητα του οινοπνεύματος που περιέχεται σε 1 Lt από το κρασί αυτό είναι: 

Α. 12 ml          Β. 120 ml           Γ. 1,2 ml Δ. 120 Lt 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. (10 μονάδες) 
1. Η σχετική μοριακή μάζα (Μr) ενός χημικού στοιχείου δεν μπορεί να συμπίπτει με 

τη σχετική ατομική του μάζα (Ar).  

2. Το Mr μιας χημικής ένωσης που αποτελείται από τα χημικά στοιχεία Α και Β είναι 

πάντοτε: Mr= Ar(A) + Ar(B) 

3. 10 Lt αερίου διοξειδίου του άνθρακα CO2 περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με 10 

Lt αέριας αμμωνίας NH3, μετρημένα σε συνθήκες STP. 

4. Σε 1 mol μορίων C2H6 περιέχονται συνολικά 8 άτομα.  

5. Με την προσθήκη νερού σε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ η συγκέντρωση του διαλύματος 

αυξάνεται.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

 

 

 

 

 

Θέμα B 
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Διαθέτουμε 51 gr αμμωνίας (NH3). 
Β1. Να υπολογίσετε τα mol της ΝΗ3 που αντιστοιχούν στην ποσότητα αυτή.             
(4 μονάδες) 
Β2. Πόσο όγκο (σε λίτρα) καταλαμβάνει αυτή η ποσότητα αμμωνίας σε συνθήκες 

STP; (4 μονάδες) 

Β3. Πόσα gr αζώτου (Ν) περιέχονται σε αυτή την ποσότητα αμμωνίας; (4 μονάδες) 

Β4. Σε δοχείο όγκου 82 Lt και σε θερμοκρασία 227ο C τοποθετούμε την παραπάνω 

ποσότητα αμμωνίας. Πόση πίεση ασκείται στο δοχείο; (6 μονάδες) 

Β5. Στο δοχείο του ερωτήματος Β4, πόσα gr αμμωνίας πρέπει να προσθέσουμε 

επιπλέον, για να γίνει τελικά η πίεση 2 atm σε θερμοκρασία 227ο C; (7 μονάδες) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): H:1, N:14 και η παγκόσμια σταθερά 

αερίων R= 0,082 (Lt•atm)/(mol•K)  
 

 

 

Θέμα Γ 

Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά στον επόμενο πίνακα. (10 μονάδες)                                                      

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ Στήλη ΙΙΙ Στήλη ΙV Στήλη V Στήλη VI 

Αέριο  Mr m (gr) n (mol) V σε STP (Lt) Aριθμός μορίων 

CH4  4    

H2S    4,48  

He     12,04•1023 

SO2   0,3   

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): Η:1, Ηe:4, C:12, Ο:16, S:32 και o αριθμός 

Avogadro: NA=6,02•1023. 

 

Γ2. 20 gr στερεού NH4NO3 διαλύονται σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 

200 ml το οποίο έχει πυκνότητα 1,05 gr/ml.  

Α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (C1) , την %w/v και την %w/w περιεκτικότητα 

του διαλύμαρος Δ1. (5 μονάδες) 

Β. Στο διάλυμα Δ1 πόσα ml νερού πρέπει να εξατμιστούν ώστε να προκύψει διάλυμα 

Δ2 συγκέντρωσης C2=2 Μ; Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του 

διαλύματος Δ2 που προκύπτει. (5 μονάδες) 

Γ. Πόσα λίτρα από το διάλυμα Δ1 πρέπει να αναμείξουμε με 300 ml διαλύματος 

NH4NO3 (Δ3) συγκέντρωσης C3=0,75 Μ ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 

συγκέντρωσης C4=1 Μ; (5 μονάδες) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): Η:1, Ο:16, Ν:14. 
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Θέμα Δ 

22,7 gr μείγματος Zn και ΖnS διαλύονται πλήρως σε διάλυμα HCl συγκέντρωσης 2 

Μ, οπότε παράγονται 6,72 Lt αέριου μείγματος, μετρημένα σε συνθήκες STP. 

Δ1. Να υπολογίσετε τη σύσταση του αρχικού μείγματος σε mol. (8 μονάδες) 

Δ2. Πόσα ml διαλύματος HCl καταναλώθηκαν; (8 μονάδες) 

Δ3. Το αέριο που παράγεται από την αντίδραση του ZnS με HCl διαβιβάζεται σε 

περίσσεια διαλύματος ΚΟΗ. Να υπολογίσετε τη μάζα του άλατος που παράγεται.  

(9 μονάδες) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): Zn:65, S:32, K:39. 

Δίνεται η σειρά δραστικότητας των μετάλλων: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, 

Ni, H, Cu, Ag, Pt, Au. 

 

 

Καλή επιτυχία!!!!!! 


