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ΘΕΜΑ  Α

Α1. Η πιθανότητα ψ2 εύρεσης του ηλεκτρονίου πολύ κοντά σε ένα σηµείο Σ
σε συνάρτηση µε την απόσταση r αυτού του σηµείου από τον πυρήνα του
ατόµου του υδρογόνου αποδίδεται µε το διάγραµµα:

Μονάδες 5

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
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Α2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει την ταχύτητα µιας
αντίδρασης:
α. η συγκέντρωση των αντιδρώντων σωµάτων
β. η συγκέντρωση των προϊόντων
γ. η θερµοκρασία του συστήµατος
δ. η φύση των αντιδρώντων σωµάτων.

Μονάδες 5

Α3. Το ιόν με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε ένα υδατικό διάλυμα H2SΟ4

συγκέντρωσης 0,5Μ είναι:

α. HSO4
‒

β. SO4
2‒

γ. OH‒

δ. H3O+

Μονάδες 5

Α4. Σε ποιά από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του
υδρογόνου , η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει μικρότερο μήκος κύματος ;

α. n=4 → n=2

β. n=1 → n=3

γ. n=5 → n=2

δ. n=2 → n=1

Μονάδες 5

A5. Να δώσετε τον ορισμό της << αρχής της φυγής προ της βίας>> του Le
Chatelier

Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Β

B1. 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.

α. Με αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η απόδοση μιας εξώθερμης
αντίδρασης.

β. Για τις ενδόθερμες αντιδράσεις ισχύει ΔΗ = Η προϊόντων ‒ Η αντιδρώντων, ενώ για
τις εξώθερμες ΔΗ = Η αντιδρώντων ‒ Η προϊόντων.

γ. Η 10η ομάδα του περιοδικού πίνακα (νέα αρίθμηση)   ονομάζεται d10

σύμφωνα με τους τομείς

δ. Το στοιχείο με Ζ = 12  έχει 4 τροχιακά με mℓ = 0

ε. Το καθαρό H2O στους 70 οC είναι όξινο.

Μονάδες 5

Β2. Υδατικό διάλυμα Δ1 περιέχει   οξύ ΗΑ ή βάση Β . 50mL του διαλύματος
Δ1 ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα Δ2 που περιέχει   ΝaΟΗ ή HCl
συγκέντρωσης 0,2Μ.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η καμπύλη της ογκομέτρησης:
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Για την πλήρη εξουδετέρωση του Δ1 απαιτούνται 50mL του διαλύματος Δ2.

Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις :

i) το ογκομετρούμενο διάλυμα Δ1 περιέχει οξύ ή βάση ;

ii) το ογκομετρούμενο διάλυμα Δ1 περιέχει ασθενή ή ισχυρό ηλεκτρολύτη ;

iii) έχουμε περίπτωση αλκαλιμετρίας ή οξυμετρίας ;

Μονάδες 4.5

iv) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα Δ1.

Μονάδες 2

Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε
αριθμό το γράμμα της Στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

(I) (II)
1. διάλυμα NaOH 0,01M α. 2,7

2. διάλυμα HCl 0,01M β. 11,3

3. διάλυμα Ca(OH)2 0,05M γ. 12

4. διάλυμα NH3 0,2M δ. 13

5. διάλυμα CH3COOH 0,2M ε. 2

6. διάλυμα HCl 0,2M ζ. 0,7

Μονάδες 9

Β4. Σε αραιό διάλυµα H2SO4 προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα µεταλλικού
Zn µε συγκεκριµένο βαθµό κατάτµησης, οπότε πραγµατοποιείται η
αντίδραση:
Ζn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + H2 ( g )
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Εξηγήστε ποια επίδραση θα έχει στο χρόνο ολοκλήρωσης της αντίδρασης
κάθε µια από τις παρακάτω µεταβολές:

i) προσθέτουµε την ίδια ποσότητα Zn µε µεγαλύτερο βαθµό κατάτµησης.
ii) πριν προσθέσουµε τον Zn αραιώνουµε το διάλυµα H2SO4.
iii) πραγµατοποιούµε την αντίδραση σε χαµηλότερη θερµοκρασία.

Μονάδες 4,5

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται διάγραμμα με αντιδράσεις :

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Β, Γ, Δ, Ε, Ζ,
Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και της CνH2νΟ2 οι οποίες αποτελούν τα κύρια προϊόντα των
αντιδράσεων

Μονάδες 12
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Γ2. i) Να γραφεί ο μηχανισμός της αντίδραση του Γ με I2/NaOH

ii) Να προτείνετε έναν τρόπο διάκρισης μεταξύ των ενώσεων N, Γ, Β, Μ

iii) Να αναφέρεται την οργανική ένωση στην οποία ο άνθρακας παρουσιάζει
υβριδισμό sp

Μονάδες 6 (2+3+1)

Γ3. Ορισμένη ποσότητα της ένωσης Ε αντιδρά πλήρως με ΝaOH οπότε
σχηματίζεται μίγμα οργανικών ενώσεων Π και Ρ. Η ένωση Π μπορεί να
αποχρωματίσει 400 ml Br2 σε CCl4 , 8 % w/v. Η ένωση Ρ αντιδρά με Na και
ελευθερώνονται 1.12 L μετρημένα σε συνθήκες STP.

Nα υπολογίσετε την συνολική ποσότητα του Ε που αντέδρασε και τα ποσοστά
μετατροπής της Ε στις δύο ενώσεις Π και Ρ.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Αναμειγνύουμε 800 mL υδατικού διαλύματος HCl 0,1 Μ με 100 mL
υδατικού διαλύματος KMnO4 0,04 M.

i) Να συμπληρωθούν οι συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης:
HCl(aq) + KMnO4(aq) → Cl2(g) + KCl(aq) + MnCl2(aq) + H2O(l)

ii) Πόσα μόρια HCl δρουν ως αναγωγικό στην παραπάνω αντίδραση ;

iii) Να υπολογιστεί η ποσότητα του Cl2(g) που ελευθερώνεται από την
αντίδραση.

Μονάδες 4(1+1+2)

Δ2. Σε 200mL διαλύματος HCOONa (Υ1) συγκέντρωσης 2M προσθέτουμε
0,2mol καθαρού HCl χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος, οπότε
προκύπτει διάλυμα Υ2 με pH=4.

i) Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμού του HCOOH.

ii) Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων στο τελικό διάλυμα Υ2.

Μονάδες 8(5+3)
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Δ3. To διάλυμα Υ2 χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη τα Υ3 και Υ4.

i) Στο Υ3 προσθέτουμε 100mL διαλύματος KMnO4 1,6Μ παρουσία H2SO4.

Να εξετάσετε αν το διάλυμα θα αποχρωματιστεί.

Μονάδες 8

ii) Στο διάλυμα Y4 προσθέτουμε 4g NaOH. Το διάλυμα που προκύπτει το
αραιώνουμε μέχρι όγκο 2L οπότε δημιουργείται διάλυμα Y5.

Να υπολογίσετε το pH του Y5.

Μονάδες 5

Δίνονται:

 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25 οC, όπου Κw =
10−14.

 Τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές
προσεγγίσεις.

 Σχετικές ατομικές μάζες (Ar) : Na = 23 , H = 1 , Ο = 16

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. δ Α2. β Α3. δ Α4. δ

Α5. Όταν μεταβάλλουμε έναν από τους συντελεστές ισορροπίας
(συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία) η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται
προς εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να αναιρέσει τη μεταβολή που
επιφέραμε

ΘΕΜΑ Β

Β1. α. Λ β. Λ γ. Λ δ. Σ ε. Λ
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Β2. i) To ογκομετρούμενο διάλυμα περιέχει οξύ (ΗΑ) αφού πριν αρχίσει η
ογκομέτρηση το pH είναι κάτω από 7 και σταδιακά αυξάνεται αφού
προσθέτουμε το πρότυπο που προφανώς είναι NaOH (από καμπύλη)

ii) Από την καμπύλη ογκομέτρησης παρατηρούμε οτι το pH στο ισοδύναμο
σημείο είναι μεγαλύτερο του 7 άρα το ΗΑ είναι ασθενές οξύ. Αν ήταν ισχυρό
στο Ι.Σ το pH θα ήταν 7.

iii) Αλκαλιμετρία έχουμε όταν ογκομετρείται ένα οξύ με πρότυπο διάλυμα
βάσης. Άρα εδώ έχουμε αλκαλιμετρία.

iv) Στο Ι.Σ έχουμε πλήρη εξουδετέρωση :

HA + NaOH → NaA + H2O

άρα n(HA) = n(NaOH)  και c ·0,05 = 0,2· 0,05

άρα c = 0,2 M

B3. 1.- γ , 2.- ε , 3.- δ , 4.- β , 5.-α , 6.- ζ

Β4. i) Μεγαλύτερος βαθμός κατάτμισης σημαίνει μεγαλύτερη επιφάνεια
επαφής του Zn άρα αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης και μειώνεται ο
χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης

ii) Με την αραίωση μειώνεται η συγκέντρωση του αντιδρώντος

H2SO4 άρα μειώνεται η ταχύτητα της αντίδρασης και αυξάνεται ο χρόνος
ολοκλήρωσης της αντίδρασης

iii) Μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί μείωση της μέσης κινητικής ενέργειας
των αντιδρώντων μορίων με συνέπεια να μειώνεται ο αριθμός των
αποτελεσματικών συγκρούσεων. Άρα μειώνεται η ταχύτητα της αντίδρασης
και αυξάνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης.
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ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Οι συντακτικοί τύποι τον ενώσεων είναι :

CνH2νΟ2: HCOOCH2CH3 K: CH3CH2CH(ΟΗ)CN

Β: HCOONa Λ: CH3CH2CH(ΟΗ)COOH

Γ: CH3CH2OH Μ: CH3CH2-CΟ-COOH

Δ: CH3COOH Ν: CH3CH2CHO

Ε: CH3CH2Cl Ξ: CH3CH2CH(OH)CH2CH3

Ζ: CH3CH2MgCl

Θ: CH3CH2CH(OMgCl)CH2CH3

Γ2.

i) CH3CH2OH + I2 CH3CHO + 2HI

CH3CHO + 3I2 CI3CHO + 3HI

CI3CHO + NaOH HCOONa + CHI3

5HI + 5NaOH 5NaI + 5H2O

CH3CH2OH  + 4I2 + 6NaOHHCOONa + CHI3↓ + 5NaI + 5H2O

ii) Αρχικά στην φιάλη προσθέτω I2/NaOH, αν η ένωση αντιδράσει θα
σχηματιστεί κίτρινο ίζημα (CHI3↓)  και η ένωση θα είναι η CH3CH2OH (Γ).

Αν δεν αντιδράσει στην συνέχεια θα προσθέσω αντ.Fehling AgNO3/NH3. Αν
σχηματιστεί κάτοπτρο αργύρου (Ag↓) η ένωση μου θα είναι η CH3CH2CHO
(N).

Αν δεν αντιδράσει προσθέτω ΚΜnO4/H2SO4. Αν δω φυσαλίδες (CO2↑) η ένωση
θα είναι το HCOONa (Β).

Αν δεν αντιδράσει με κανένα από τα παραπάνω αντιδραστήρια καταλαβαίνω
ότι η ένωσή μου είναι η CH3CH2-CΟ-COOH (Μ) .
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iii) sp υβριδισμό παρουσιάζουν οι άνθρακες που φέρουν τριπλό δεσμό.
Τριπλό δεσμό στις παραπάνω ενώσεις έχουμε μόνο στην ομάδα του
κυανίου άρα η ένωση μας είναι η K [ CH3CH2CH(ΟΗ)CN ]

Γ3. Έστω x mol CH3CH2Cl αντιδρούν προς Π και y mol προς Ρ.

CH3CH2Cl + NaOH CH2=CH2 + NaCl + H2O (Π)

x mol x mol

CH3CH2Cl + NaOH CH3CH2OH + NaCl (Ρ)

y mol y mol

Έχουμε λοιπόν για την ένωση Π :

CH2=CH2 + Br2 CH2(Br)-CH2(Br)

x mol x mol

Στα 100 ml διαλύματος περιέχονται 8 g Br2

Στα 400 ml διαλύματος περιέχονται z g Br2 z = 32 g Br2

n = m/Mr = 32/160 = 0,2 mol Br2 άρα x =  0,2 mol (Π)

Για την ένωση Ρ επίσης :

CH3CH2OH + Na CH3CH2ONa + ½ Η2

y mol                                        y/2 mol

H2 : nstp = V/22,4 = 0,05 mol y/2 = 0,05 mol άρα y =  0,1 mol (Ρ)

άρα τα nολ της ένωσης Ε είναι x + y = 0,3 mol
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το ποσοστό μετατροπής της ένωσης Ε στην ένωση Π είναι :

0,2 · 100 / 0,3 = 66,7%

το ποσοστό μετατροπής της ένωσης Ε στην ένωση Ρ είναι :

0,1 · 100 / 0,3 = 33,3%

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. i) 16HCl(aq) + 2KMnO4(aq) → 5Cl2(g) + 2KCl(aq) + 2MnCl2(aq) + 8H2O(l)

ii) 10 μόνο μόρια HCl δρουν ως αναγωγικό, τα υπόλοιπα δημιουργούν το
απαραίτητο όξινο περιβάλλον (ΔΕΝ αλλάζει ο Α.Ο του Cl στα 6 από αυτά)

iii) nHCl = C·V = 0,08 mol

nKMnO4 = C·V = 0,004 mol

Από στοιχειομετρία της αντίδρασης το KMnO4 βρίσκεται σε έλλειμμα

άρα n(Cl2) = 0,01 mol

Δ2. i) HCOONa :  n = C·V = 0,4mol

HCOONa + HCl HCOOΗ + NaCl

Αρχ 0,4 0,2

Α/Π 0,2 0,2 0,2            0,2

Τελ 0,2 - 0,2 0,2

Ισχύουν και οι γνωστές προσεγγίσεις άρα :

Cαλ = Cβ = 0,2/0,2 = 1 M

Co = 0,2/0,2 = 1 M

CNaCl = 0,2/0,2 = 1 M
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Έχω ρυθμιστικό διάλυμα άρα από εξίσωση H.H έχουμε :

pH = pKa + log Cβ / Co κάνοντας τις πράξεις βρίσκω Ka = 10-4

ii) [HCOO‒]= 1 + z = 1M

[HCOOH]= 1 - z = 1M

[H3O+]= 10-4 M

[OH‒]= 10-10 M (από αυτοϊοντισμό νερού)

[Na+]= 1 + 1 = 2 M

[Cl‒]= 1 M

Δ3. Αφού το διάλυμα Υ2 χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη άρα στο Υ3 και στο Υ4
θα έχω :

V3 = V4 = 0,1 L

[HCOOH]=[HCOONa]=[NaCl] = 1M

Άρα τα moles κάθε ουσίας σε κάθε διάλυμα θα είναι :

n = C·V = 0,1mol

i) πρώτο μέρος (Υ3)

5HCOOH + 2KMnO4 + 3H2SO4 5CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

0,1 mol 0,04 mol

10HCOONa + 4KMnO4 + 11H2SO4 10CO2 + 2K2SO4 + 4MnSO4 +

5Na2SO4 + 16H2O

0,1 mol 0,04 mol
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Από την στοιχειομετρία της αντίδρασης το KMnO4 βρίσκεται σε περίσσεια άρα
ΔΕΝ θα αποχρωματιστεί.

nKMnO4 = C·V = 0,16 mol

Tα mol του υπερμαγγανικού που αποχρωματίζονται είναι 0,08 mol

0,16 mol - 0,08 mol = 0,08 mol περίσσεια υπερμαγγανικού καλίου

ii) δεύτερο μέρος (Υ4)

nNaOH = m / Mr = 4/40 = 0,1 mol

HCOOH + NaOH HCOONa + H2O

Αρχ      0,1 0,1 0,1

Α/Π      0,1          0,1 0,1            0,1

Τελ - - 0,2            0,1

O τελικός όγκος μετά και την αραίωση είναι 2L άρα:

C (HCOONa) = n / V = 0,2/2 = 0,1 M

HCOONa HCOO- + Na+

0,1 M 0,1 M      0,1 M

HCOO‒ + H2O HCOOH + OH‒

0,1-k k             k

Kb = Kw/Ka = 10-10

Kb = k2/0,1-k = k2/0,1

Άρα k= 10-5,5 Μ. Άρα pOH = 5,5 και pH = 8,5
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Από το χημικό τμήμα των
φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:

Γ.Παπαδαντωνάκης, Τ.Καλαφατάκη


