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ΘΕΜΑ  Α 

 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

 

Α1. Η ένωση με μοριακό τύπο C2H4O έχει στο μόριο της: 

α.  5σ και 2π 

β.  6σ και 1 π 

γ.  5σ και 1π 

δ.  7σ και 1 π   

                                                                                                           Μονάδες 5 

 

Α2. Θέλουμε να παρασκευάσουμε πρωτοταγή αλκοόλη προσθέτοντας σε 

καρβονυλική ένωση ένα αντιδραστήριο Grignard (RMgX). Ποια από τις 

επόμενες ενώσεις θα χρησιμοποιήσουμε; 

α.  αιθανάλη  

β.  μεθανάλη 

γ.  προπανόνη 

δ.  μεθανόλη   

                                                                                                               Μονάδες 5 

 

 

ΥΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 
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Α3. Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου 

ιοντισμού; 

α.   9F 

β.   11Νa 

γ.   20Ca 

δ.   10Ne   

                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α4. Ποια από τις επόμενες τετράδες κβαντικών αριθμών δεν είναι επιτρεπτή; 

α.  (4, 3, -2, +1/2) 

β.  (4, 4, 1, -1/2) 

γ.   (4, 0, 0, -1/2) 

δ.  (4, 2, -2, +1/2)  

                                                                                                        Μονάδες 5 

Α5. Σε ποιο από τα παρακάτω μόρια ή πολυατομικά ιόντα ο αριθμός 

οξείδωσης του S είναι ίσος με +6; 

α.  SO2 

β.  S 

γ.  SO4
-2 

δ.  HSO3-   

                                                                                                                  Μονάδες 5 

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. 
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α. Αν σε ένα κλειστό δοχείο σταθερού όγκου που έχει αποκατασταθεί η 

χημική ισορροπία  Ν2(g)  + 3Η2(g)       2ΝΗ3(g) εισάγουμε μία ποσότητα ευγενούς 

αερίου, η χημική ισορροπία δε μεταβάλλεται ενώ η ολική πίεση των αερίων 

αυξάνεται. 

β. Όταν μια οργανική ένωση χάνει 1 άτομο Η ή 1 άτομο αλκαλίου (π.χ. Na ή 

Κ) έχουμε μείωση του Α.Ο. κατά 1. 

γ. Η προσθήκη νερού σε αλκίνια γίνεται σε δύο στάδια  

δ. Η συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αποτελεί το μέτρο του 

ενεργειακού περιεχομένου των φωτονίων της. 

ε. Υδατικό διάλυμα NaHSO4 μπορεί να έχει pH μεγαλύτερο ή μικρότερο του 7 

Μονάδες 5 

Β2. Διαθέτουμε τρία διαλύματα Υ1, Υ2, Υ3 τα οποία βρίσκονται σε 

θερμοκρασία θ1
ΟC. Το διάλυμα Υ1 περιέχει ένα ασθενές οξύ ΗΒ με μία 

συγκέντρωση C και έχει pH=4. Το διάλυμα Υ2 περιέχει το άλας ΝaB με την ίδια 

συγκέντρωση C και έχει [ΟH
‒
]=10-5,5 Μ. Κατά την ανάμειξη ίσων όγκων των 

δύο παραπάνω διαλυμάτων προκύπτει το διάλυμα Υ3 το οποίο έχει pH=6. Να 

προσδιορίσετε αν η θερμοκρασία θ1
ΟC είναι μεγαλύτερη ,μικρότερη ή ίση των 

25 ΟC.  

Δίνεται η Kw=10-14 στους 25 ΟC.  

Σε όλα τα διαλύματα ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις                                                                            

Μονάδες 7 

Β3. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 20 L και σταθερής θερμοκρασίας, 

εισάγεται ποσότητα 0,1 mol CaCO3(s) και διασπάται σύμφωνα με την χημική 

εξίσωση: 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)         ΔΗ  

Η αντίδραση ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα 10 s μετά την έναρξη της. 

α. Είναι η αντίδραση οξειδοαναγωγική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

β. Να βρεθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0-10 s. 
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γ. Ποια μεταβολή θα παρουσιάσει η ταχύτητα της αντίδρασης αν: 

i. αυξήσουμε την συγκέντρωση του CO2 

ii. προσθέσουμε την ίδια ποσότητα CaCO3 αλλά σε μορφή σκόνης 

δ. Ποια είναι η ενθαλπία της αντίδρασης, αν κατά την διάρκεια της διάσπασης 

του CaCO3 απορροφάται θερμότητα ίση με 30 kJ. 

Μονάδες 8 

B4. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δόμηση σε στιβάδες και υποστιβάδες 

των παρακάτω στοιχείων: 

Το δεύτερο στοιχείο από την ομάδα των αλογόνων (στοιχείο Χ) 

Του στοιχείου που βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το παραπάνω αλογόνο και 

είναι το πιο ηλεκτροθετικό. (στοιχείο Ψ) 

β. Να συγκρίνεται την ατομική ακτίνα των παραπάνω στοιχείων και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Δίνεται διάγραμμα με αντιδράσεις : 
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Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

Ζ, Θ, Ι, Κ, Λ. οι οποίες αποτελούν τα κύρια προϊόντα των αντιδράσεων 

Μονάδες 10 

Γ2. Διαθέτουμε ένα ομογενές μίγμα τριών οργανικών ενώσεων με μοριακό 

τύπο C4H8O. To μίγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος αντιδρά με 

Tollens, οπότε παράγονται  10,8 g ιζήματος. Το δεύτερο μέρος αντιδρά με I2 σε 

NaOH και παράγονται 19,7 g ιζήματος. Μία από αυτές τις τρείς ενώσεις με 

επίδραση H2 παράγει 0,672 L (stp) αλκοόλης με διακλαδισμένη αλυσίδα.  

α. Να γραφούν οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται  

                                           Μονάδες 6 

β. Να βρεθεί η σύσταση του μίγματος                                                                        

Μονάδες 9 

Δίνεται ArAg=108, ArO=16, ArH=1, ArC=12, ArI=127 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. Ποσότητα C(s) ίση με 1.2 g εισάγεται με ισομοριακή ποσότητα CO2(g) 

σε δοχείο σταθερού όγκου 2L και σε θερμοκρασία θ1
ΟC και πραγματοποιείται 

η αντίδραση: 

C(s) + CO2(g)         2CO(g) 

Η αντίδραση έρχεται σε χημική ισορροπία μετά από 10s και βρέθηκε 

πειραματικά ότι η μέση ταχύτητα για το διάστημα των 10 s είναι ίση με  

2,5 • 10
‒3 Μ/s. 

i.    Να βρεθεί η σταθερά της χημικής ισορροπίας Kc στους θ1
ΟC                       

Μονάδες 1 

ii.  Να βρεθεί η απόδοση της αντίδρασης                                                             

Μονάδες 1 
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β. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας αυξάνουμε την θερμοκρασία σε 

θ2
ΟC,  ( θ2

ΟC > θ1
ΟC) και αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία όπου η Kc= 0,64  

i.  Να εξηγήσετε αν η αντίδραση με φορά προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη ή 

εξώθερμη και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                               

Μονάδες 2 

ii. Να βρείτε την νέα απόδοση της αντίδρασης.                                                          

Μονάδες 1 

Δ2. Η ποσότητα του CO2(g) της πρώτης χημικής ισορροπίας είναι αποτέλεσμα 

οξείδωσης με KMnO4 παρουσία H2SO4 ενός οργανικού μονοκαρβοξυλικού 

οξέος Α. 

i.   Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του οξέος                                                     

Μονάδες 2 

ii.   Να γραφεί η χημική εξίσωση της οξείδωσης και να αναφέρετε ποιο είναι το 

οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα. (Αιτιολογήστε την απάντησή σας)              

 Μονάδες 2 

Δ3. Η ποσότητα του οξέος εισάγεται σε δοχείο 5 L και αντιδρά με το νερό 

οπότε προκύπτει υδατικό διάλυμα Υ1. Να βρεθεί το pH του υδατικού 

διαλύματος Υ1.                        

Μονάδες 5 

Δ4. Στο διάλυμα Υ1 προστίθεται ποσότητα στερεού HCOONa χωρίς μεταβολή 

του όγκου, οπότε προκύπτει διάλυμα Υ2 με pH=4. Να υπολογίσετε την 

ποσότητα σε g του άλατος που απαιτείται.                                                                                                                   

Μονάδες 5  

Δ5. Πόσα ml υδατικού διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 0.05 Μ πρέπει να 

προσθέσουμε στο διάλυμα Υ2 έτσι ώστε να προκύψει διάλυμα Υ3 με  pH=5.                                       

 Μονάδες 6 

Δίνεται ΚaA=10-4 , Kw=10-14 ArC=12, ArO=16, ArH=1, ArNa=23,  

Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β ,  Α2. β ,  Α3. δ ,  Α4. β ,  Α5. γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  α. Σ   β. Λ   γ. Λ   δ. Σ   ε. Λ 

Β2. Για το Υ1 

ΗΒ + Η2Ο        Β
‒
 + Η3Ο+ 

C-x                 x         x 

Εφόσον το pH=4 άρα το [Η3Ο+]=10
‒4Μ  

Κa = [ Β
‒
 ][Η3Ο+] / [ΗΒ] = 10-8/C   Σχέση 1 

Για το Υ2 

ΝaB  Νa+ +  Β- 

C      C     C 

Β
‒  + Η2Ο ↔ ΗΒ + OH

‒                          

C-z                z z 

άρα [OH-]=10
‒5,5 M  

Kb = z2/C = 10
‒11/C    Σχέση 2 

Για το Υ3 

Mε την ανάμειξη προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα  

C’HA = C •V / 2V = C/2 

C’A
- = C •V / 2V = C/2 

pH=pKa + log C΄β / C΄oξ  άρα Κa = 10-6  από την Σχέση 1 C=10-2 M 

από την Σχέση 2 Kb = 10-9   και  Kb • Ka =Kw άρα Kw= 10-15 
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επομένως Kw(θ1oC) < Kw(25oC)      άρα θ1οC < 25οC 

αφού οι ιοντισμοί είναι ενδόθερμες αντιδράσεις και με μείωση της 

θερμοκρασίας δεν ευνοούνται (η Kw μειώνεται) 

 

Β3.  

α.  Όχι διότι σε κανένα στοιχείο δεν αλλάζει ο αριθμός οξείδωσης 

 

β.                          CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)    

Αρχ                         0,1 

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

Τελ           ---               0,1        0,1 

 

Uμ = ΔCCO2 / Δt = 5 • 10
‒4 Μ/s 

i. Η ταχύτητα της αντίδρασης θα παραμείνει αμετάβλητη διότι η αύξηση 

της συγκέντρωσης ενός προϊόντος μορίου δεν επηρεάζει την ταχύτητα 

της αντίδρασης 

ii. Η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται διότι αυξάνεται η επιφάνεια 

επαφής του στερεού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μορίων καθώς και οι αποτελεσματικές 

συγκρούσεις. 

γ.  το 1 mol  CaCO3  απορροφά  χ kJ Θερμότητα 

τα 0,1 mol απορροφούν 30 kJ Θερμότητα 

χ = 300  kJ άρα ΔΗ= 300 kJ/mol 

 

B4. α.    Χ:1s2 2s2 2p6 3s2 3p5       K(2) L(8) M(7) 

                   Ψ:1s2 2s2 2p6 3s1                  K(2) L(8) M(1) 

 

 



 

 
9 

 

β.   Και τα δυο στοιχεία ανήκουν στην Τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα. 

Το στοιχείο Χ έχει μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο από το Ψ.  Όσο 

αυξάνεται το δραστικό πυρηνικό φορτίο μειώνεται η ατομική ακτίνα. 

Επιπρόσθετα η ατομική ακτίνα κατά μήκος μιας περιόδου του Π.Π αυξάνεται 

από δεξιά προς τα αριστερά. Άρα rΧ < rΨ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Α. CH3CH2C≡CH                                     Ζ. CH3CH2COOCH3 

Β. CH3CH2COCH3                                   Θ. CH3CH2C≡CCH3 

Γ. CH3CH2C≡CNa                                   Ι. CH3CH2CH=CHCH3 

Δ. CH3CH2COONa                                 Κ. CH3CH2CH(Br)CH(Br)CH3 

Ε.  CH3OH                                               Λ. CH3Cl 

 

Γ2.α. (γραφω τις χημικές εξισώσεις που βρίσκονται και παρακάτω) 

β. 

C4H8O  α. CH3CH2CH2CHO     χ mol 

                 β. CH3CH2COCH3        ψ mol 

                 γ. CH3CH(CH3)CHO    ω mol 

Εφόσον το μίγμα είναι ομογενές και χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη από κάθε ένωση 

θα έχουμε χ/2, ψ/2, ω/2 αντίστοιχα για το κάθε μέρος. 

1ο μέρος 

Μόνο οι αλδεΰδες αντιδρούν με το αντιδραστήριο Tollens 

 CH3CH2CH2CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3CH2CH2COONH4 + 2Ag + 

2NH4NO3  

Τα χ/2 mol βουτανάλης δίνουν χ mol Ag 
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CH3CH(CH3)CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3CH(CH3)COONH4 + 2Ag + 

2NH4NO3  

Τα ω/2 mol μέθυλο προπανάλης δίνουν ω mol Ag 

nολAg= m/Mr = 10,8/108 = 0,1 mol 

άρα ω + χ = 0,1 mol      Σχέση 1 

2ο μέρος 

Μόνο η κετόνη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση 

CH3CH2COCH3 + 3I2 + 4NaOH  CH3CH2COONa + CHI3 + 3NaI + 3H2O 

Τα ψ/2 mol βουτανόνης δίνουν ψ/2 mol κίτρινου ιζήματος 

nCHI3 = m/Mr = 19,7/394 = 0,05 mol 

ψ/2 = 0,05 ↔ ψ = 0.1 mol 

Και οι 3 ενώσεις μπορούν να αντιδράσουν με H2 και να δώσουν αλκοόλη, 

όμως η καρβονυλική ένωση που θα δώσει αλκοόλη με διακλαδισμένη 

αλυσίδα είναι η CH3CH(CH3)CHO 

 

CH3CH(CH3)CHO + H2  CH3CH(CH3)CH2OH 

Τα ω mol δίνουν ω mol αλκοόλης.  

n = V/Vm = 0,672 / 22,4 = 0.03 mol       άρα  ω = 0,03 mol 

Από την Σχέση 1    χ = 0,07 mol 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

α.  nCO2 = nC = m/Mr = 1,2/12 =0,1 mol 
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               C(s) + CO2(g)         2CO(g) 

Αρχ         0,1        0,1 

Α/Π         -χ           -χ            +2χ 

ΧΙ1               0,1-χ       0,1-χ          2χ 

Από την μέση ταχύτητα της αντίδρασης έχουμε: 

Uμ = - ΔCCO2 / Δt και   2,5 • 10-3 = - ( 0,1-χ/ V – 0,1/V) / 10 και 

χ = 0,05 mol 

i. Κc = [CO]2 / [CO2] = 0,1 

ii. a = χ / 0,1 = 0,5 ή 50% 

 

β.      C(s) + CO2(g)        2CO(g) 

ΧΙ1      0,05       0,05         0,1 

Μετ.      αύξηση θερμοκρασίας 

 

i. Με βάση την αρχή Le Chatelier  η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί την 

θέση της χημικής ισορροπίας προς την ενδόθερμη. Η Κc στην νέα θέση 

χημικής ισορροπίας είναι μεγαλύτερη από την πρώτη χημική ισορροπία. 

Γνωρίζουμε ότι με αύξηση της θερμοκρασίας και όταν η σταθερά 

ισορροπίας αυξάνεται, οδηγείται η ισορροπία προς τα δεξιά. Άρα η 

αντίδραση με φορά προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη. 

 

ii.      C(s) + CO2(g)           2CO(g) 

ΧΙ1             0,05       0,05             0,1 

Μετ       αύξηση θερμοκρασίας  (Θ.Χ.Ι) 

A/Π         -ψ            -ψ            +2ψ 

ΧΙ2           00,5-ψ       00,5-ψ       0,1+2ψ 
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Από Κc = 0,64 και Kc = [CO]2 / [CO2 ]  άρα ψ = 0,03 (λύνοντας δευτεροβάθμια 

εξίσωση) 

 

α = 0,1+2ψ / 0,2 = 0,08 / 0,1 = 0,8 ή 80% 

 

Δ2.  

i.  A: HCOOH  

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

το οξειδωτικό είναι το KMnO4 διότι το Mn ανάγεται ,από Α.Ο = + 7 πάει σε +2 

το αναγωγικό είναι το HCOOH διότι ο C οξειδώνεται, από Α.Ο = + 2 πάει σε +4 

 

Δ3. 

CΑ = 0,05/5 = 0,01 Μ 

HCOOH + H2O        HCOO- + H3O+ 

0,01- z                        z             z 

 

KaΑ = z2 / c άρα z = 10-3 άρα  pH=3 

 

Δ4. 

                              Υ1              Υ2 

                          HCOOH      HCOONa  

                          C=0,01M     έστω C’            V4=5L 

Προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα άρα: 

pH=4 άρα pH=pKa + log Cβ/Coξ άρα Coξ=Cβ άρα Cβ =C’= 0,01 Μ 

άρα C’= n/V άρα n = 0,05 mol άρα m = 3,4 g 
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Δ5. 

            HCOOH + NaOH  HCOONa + H2O 

Αρχ         0,05        0,05V       0,05 

Μετά από διερεύνηση (όπου απορρίπτεται η περίπτωση πλήρους αντίδρασης 

και έχουμε περίσσεια οξέος) προκύπτει ότι τα mol του NaOH καταναλώνονται 

πλήρως και έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα 

C΄οξ = 0,05 – 0,05V/5+V                                       C΄β = 0,05 + 0,05V/ 5+V 

pH=pKa + log C΄β/C΄oξ  άρα V= 9/11 L  

 

                                                                                                Από το χημικό τμήμα των 
φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Τ.Καλαφατάκη, Γ.Παπαδαντωνάκης 

 

 

 

 

 

 

 


