
1

ΘΕΜΑ  Α

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

Α1. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου το οποίο βρίσκεται στην
στοιβάδα Ψ (διεγερμένη κατάσταση) μεταπίπτει στη στοιβάδα Κ (θεμελιώδης

κατάσταση) και έχει ενέργεια κατά Bohr αντίστοιχα Εψ και Ε1.   Αν = o

κύριος κβαντικός αριθμός της στοιβάδας Ψ είναι:

α. 2

β. 4

γ. 1

δ. 16

Μονάδες 5

Α2. Ποιά από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν αντιδρά με αμμωνία;

α. μεθυλοχλωρίδιο

β. μεθανικό οξύ

γ. μεθανόλη

δ. φαινόλη

Μονάδες 5

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
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Α3. Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας τη χρονική στιγμή t0

εισάγονται ισομοριακές ποσότητες Ν2 και Η2 και πραγματοποιείται η
αντίδραση:Ν2(g)+3Η2(g)→2ΝΗ3(g)
Κάθε χρονική στιγμή t ,μετά την έναρξη της αντίδρασης ισχύει ότι:
α. [Ν2] = [Η2] και Pt < P0

β. [Ν2] > [Η2] και Pt < P0

γ. [Ν2] < [Η2] και Pt < P0

δ. [ΝΗ3] = 2[Ν2] και Pt < P0.
Μονάδες 5

Α4. Ποια από τις παρακάτω ουσίες συμπεριφέρεται ως αμφιπρωτική σε
υδατικό διάλυμα;

α. H3O+

β. HCO3
‒

γ. HSO4
‒

δ. NH4
+

Μονάδες 5

Α5. α) Σε ποιό σημείο η εξίσωση Schrodinger βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με
τους υπολογισμούς  του Bohr και σε ποιό σημείο βρίσκεται σε πλήρη
αντίθεση με τις αντιλήψεις του Bohr (Μονάδες 2)

β) Να αναφέρετε τρεις διαφορές μεταξύ της θεωρίας του Arrhenius και των
Bronsted-Lowry για τον ορισμό των οξέων και βάσεων (Μονάδες 3)

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. Αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 οC θεωρούμε ότι διπλασιάζει την
ταχύτητα της αντίδρασης: A(g) B(g) + Γ(g).
Av σε θερμοκρασία 20 οC η αρχική ταχύτητα είναι 2υ, σε θερμοκρασία
40 οC θα είναι 4υ

β. Ο ορισμός της οξείδωσης " Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων" δεν
καλύπτει την αντίδραση : C+O2 →CO2

γ. Αν σε ένα όξινο διάλυμα προσθέσουμε Η2Ο, τότε προκύπτει διάλυμα με pH
μεγαλύτερο του αρχικού.

δ. Σε μια ογκομέτρηση ασθενούς οξέος ΗΑ με πρότυπο διάλυμα ισχυρής
μονόξινης βάσης , όταν έχουμε βάλει τα μισά mL από όσα χρειάζονται για
πλήρη εξουδετέρωση , ισχύει pH = pKa(HA)

ε. Από τα κορεσµένα καρβοξυλικά οξέα µόνο το μυρμηγκικό οξύ (HCOOH)
παρουσιάζει αναγωγικές ιδιότητες. (Μονάδες 5)

Να αιτιολογήσετε κάθε απάντηση (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

Β2. α) Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα της πιθανότητας (ψ2) να βρεθεί το
ηλεκτρόνιο γύρω απ'τον πυρήνα συναρτήσει της απόστασης από αυτόν ,για
τα τροχιακά 1s , 2s και 3s :
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Να αντιστοιχήσετε το κάθε τροχιακό στην σωστή καμπύλη i , ii, iii.

Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε.

Μονάδες 2

β) Η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger οδηγεί στις κυματοσυναρτήσεις ψ.
Στο άτομο του υδρογόνου σε μία θέση Α κοντά στον πυρήνα πήραμε τιμή
ψ= ‒ 0,1  και σε μια θέση Β τιμή ψ= 0,2. Να συγκρίνετε την  πιθανότητα που
έχει το ηλεκτρόνιο να βρεθεί στο κάθε σημείο από τα παραπάνω.

Μονάδες 3

Ποιό σημείο βρίσκεται πιο κοντά στον πυρήνα ;

Μονάδες 1

Β3. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε επιστήμονα της Στήλης Ι τη σωστή θεωρία της
Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα τον
αριθμό της Στήλης ΙΙ.

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

α. Arrhenius 1. ορισμός πε-χα

β. Moseley 2. θεωρία των συγκρούσεων

γ. Heisenberg 3. υλοκυματική θεωρία

δ. de Broglie 4. αρχή της φυγής προ της βίας

ε. Bohr 5. αρχή της αβεβαιότητας

στ. Sοrensen 6. νόμος περιοδικότητας

ζ. Le Chatelier

Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε
καθώς και τα αντιδραστήρια-συνθήκες i, ii, iii, iv, v με τα οποία
πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαδοχικές αντιδράσεις. Δίνεται ότι η ένωση
Ε έχει τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο με την Γ αλλά ανήκει σε άλλη ομόλογη
σειρά και είναι το 2ο μέλος αυτής.

Μονάδες 10

Γ2. Σε δοχείο πραγματοποιείται η αντίδραση :

KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 →

α) Να συμπληρώσετε την παραπάνω αντίδραση με τα σωστά προϊόντα και
συντελεστές

Μονάδες 2

β) Να αναφέρετε το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα της αντίδρασης αυτής

Μονάδες 2

γ) Ποιά είναι η συνολική μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του αναγωγικού
σώματος ;

Μονάδες 1

δ) Ποιό από τα παραπάνω σώματα της αντίδρασης δρά ως καταλύτης ;

Μονάδες 1
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ε) Πως λέγεται αυτό το είδος κατάλυσης που συμβαίνει στην αντίδραση αυτή
και γιατί;

Μονάδες 2

στ) Ποιά από τις καμπύλες του παρακάτω διαγράμματος i ή ii περιγράφει την
παραπάνω αντίδραση ;   Αιτιολογήστε.

Μονάδες 3

ζ) Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος του διαλύματος KMnO4 0,1Μ που μπορεί να
αποχρωματίσει ποσότητα 0,2mol οξαλικού οξέος και ποιός ο όγκος του
αερίου που παράγεται από την αντίδραση (σε stp συνθήκες)

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. α) Για την χημική εξίσωση: Α(g) + Β(g) Γ(g) + Δ(s) η σταθερά ισορροπίας Kc
είναι 10 στους θοC. Σε δοχείο σταθερού όγκου V=8L και στους θοC περιέχονται
2 mol Α. Ποια ποσότητα του B πρέπει να εισάγουμε στο δοχείο έτσι ώστε τα
σώματα να αντιδράσουν με απόδοση 60% ;

Μονάδες 4

β) Αν στην ισορροπία περιέχονται 0,8 mol Α, 1,2 mol Β, 1,2 mol Γ και 1,2 mol
Δ και το μίγμα το μεταφέρουμε σε ένα άλλο δοχείο με όγκο V=14 L στην ίδια
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θερμοκρασία να υπολογίσετε πόσα mol κάθε ουσίας θα περιέχονται στο νέο
δοχείο μετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας.

Μονάδες 6

Δ2. α) Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα Υ1 το οποίο περιέχει το ασθενές οξύ
ΗΑ με συγκέντρωση 0,1Μ. Ποιο το pH του διαλύματος και ποιες οι
συγκεντρώσεις των ιόντων σε αυτό;

Μονάδες 3

β) Σε 100 ml του διαλύματος Υ1 προσθέτουμε στερεό ΝaΑ, αραιώνουμε με
νερό σε τελικό όγκο 1L και προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα το οποίο έχει pH=5
(Διάλυμα Υ2). Ποιος είναι ο όγκος του νερού και πόσα γραμμάρια στερεού
ΝaΑ προστέθηκαν για την παρασκευή του ρυθμιστικού διαλύματος;

Μονάδες 5

γ) Σε 100 ml του ρυθμιστικού διαλύματος Υ2 προστίθεται 10 ml διαλύματος
ισχυρής βάσης Μ(ΟΗ)x συγκέντρωσης 0,02Μ. Το διάλυμα αραιώνεται σε
τελικό όγκο 1L. Στο αραιωμένο διάλυμα Υ3 που προκύπτει ισχύει ότι
[Η3Ο+]=1/4•10-5 Μ. Να υπολογίσετε την τιμή του x στον χημικό τύπο της βάσης
Μ(ΟΗ)x.

Μονάδες 7

Δίνεται: ΚaHA=10-5, Kw=10-14, ArNa=23 ArA=35, επιτρέπονται οι γνωστές
προσεγγίσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. β   , Α2. γ , Α3. β , Α4. β

Α5. α) Με την εξίσωση Schrödinger υπολογίζεται η ενέργεια, Εn
, του ηλεκτρονίου, η οποία βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με αυτή που
προσδιόρισε ο Bohr (κβάντωση ενέργειας) και προσδιορίζει την πιθανότητα
εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ορισμένο χώρο, πράγμα που βρίσκεται σε
πλήρη αντίθεση με τις αντιλήψεις του Bohr (καθορισμένες τροχιές)



8

β)

Arrhenius Brοnsted - Lowry

1. Οξέα είναι οι υδρογονούχες
ενώσεις που όταν διαλυθούν
στο νερό δίνουν Η+.

Βάσεις είναι οι ενώσεις
(υδροξυλικές) που όταν
διαλυθούν στο νερό δίνουν
ΟΗ-.

1. Οξύ είναι η ουσία που
μπορεί να δώσει ένα ή
περισσότερα πρωτόνια.

Βάση είναι η ουσία που
μπορεί να δεχτεί ένα ή
περισσότερα πρωτόνια.

2. είναι μόνο μόρια 2. δεν είναι απαραίτητο να
είναι μόρια, αλλά μπορεί να
είναι και ιόντα

3. δρουν ως οξέα ή βάσεις
όταν διαλυθούν στο νερό

3. δρουν ως οξέα ή βάσεις
όταν βρίσκονται παρουσία
μιας βάσης ή ενός οξέος
αντίστοιχα (σε οποιοδήποτε
διαλύτη)

ΘΕΜΑ Β

Β1. α. Λ , στους 30οC θα είναι 4υ  και στους 40οC θα είναι 8υ

β. Σ ,Έχουμε σύνθεση ομοιοπολικής ένωσης και δεν συμβαίνει αποβολη-
πρόσληψη e , απλή μετατόπιση φορτίων λόγω των πολωμένων ομοιοπολικών
δεσμών στις μοριακές ενώσεις που σχηματίζονται.

γ. Σ , με αραίωση το πεχα τείνει προς το 7. Πριν είχαμε διάλυμα οξέος με
pH<7

δ. Σ , Στα "μισά" της ογκομέτρησης θα έχουμε βάλει τα μισά mL άρα τα μισά
mol πρότυπου διαλύματος βάσης. Κάνουμε της αντίδραση και παρατηρούμε
οτι μένουν στο τέλος ίσα mol από το σχηματιζόμενο άλας και το ΗΑ.

Άρα Cοξ = Cβ , έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα και από Η.Η.

pH=pKa + log Cβ/Coξ = pKa + log 1 = pKa

ε. Λ , και το οξαλικό οξύ , (COOH)2
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Β2. α)  i.  1s      ii. 2s     iii. 3s

όσο αυξάνεται η τιμή του n , αυξάνεται και το μέγεθος του τροχιακού και η
πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους είναι αυξημένη σε μεγαλύτερη
απόσταση από τον πυρήνα

(δες σχήμα 6.3 σχολικό βιβλίο)

β) θέση Α : ψ = - 0,1  άρα  ψ2 = 0,01

θέση Β : ψ = 0,2  άρα ψ2 = 0,04

Δηλαδή, η πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο στη θέση Β είναι τέσσερις
φορές μεγαλύτερη από όσο στη θέση Α.

Το σημείο Β είναι πιο κοντά στον πυρήνα (άτομο Η , τροχιακό 1s ) καθώς η
πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους είναι μεγαλύτερη εκεί

Β3.

α - 2

β - 6

γ - 5

δ - 3

στ - 1

ζ - 4

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

Α: CH3CH2Cl i. KOH/Αλκοόλη

Β: CH2=CH2 ii. H2O/ H+

Γ: CH3CH2OH iii. I2/NaOH

Δ: ΗCOONa iv. KMnO4/H2SO4

Ε: CH3OCH2CH3v. CH3ONa

(στα i,iii,iv,v υπάρχουν και άλλες επιλογές)
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Γ2.α.

2KMNO4+ 5(COOH)2+ 3H2SO4 → K2SO4+ 2MnSO4+ 10CO2↑ +8H2O

β. οξειδωτικό : KMNO4

αναγωγικό : (COOH)2

H2SO4 : δημιουργεί το απαραίτητο όξινο περιβάλλον

γ. (COOH)2 :  ο ΑΟ κάθε άνθρακα μεταβάλλεται κατά 1 , δέκα άνθρακες
οξειδώνονται άρα συνολική μεταβολή : 10

δ. το Mn2+, δρα ως καταλύτης (από κεφ. 3.2)

ε. Σε αυτή την  περίπτωση ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης δρα ως
καταλύτης αυτής της αντίδρασης. H περίπτωση αυτή ονομάζεται
αυτοκατάλυση

στ. Η καμπύλη i . Στην παραπάνω αντίδραση, ο αποχρωματισμός του
διαλύματος γίνεται στην αρχή πολύ αργά . Μόλις όμως σχηματιστεί
το Mn2+, που δρα ως καταλύτης, ο αποχρωματισμός επιταχύνεται.
Αυτό το βλέπουμε και διαγραμματικά (καμπύλη i ) παρακολουθώντας
τη συγκέντρωση του MnO4

- σε συνάρτηση με το χρόνο. Παρατηρούμε,
δηλαδή, ότι στην αρχή η συγκέντρωση του MnO4

- είναι σχεδόν σταθερή.
Μόλις όμως σχηματιστεί μια ποσότητα Mn2+, το φαινόμενο επιταχύνεται
και εκδηλώνεται με την απότομη πτώση της συγκέντρωσηςτου MnO4

-

ζ. 2KMNO4+ 5(COOH)2+ 3H2SO4 → 10CO2↑ +K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

0,08mol 0,2mol 0,4mol

KMNO4 :  Vmax = n / C = 0,8 L

CO2↑ :  (stp)  V = n  22,4L = 8,96L
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ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

α) Α(g) + Β(g) Γ(g) + Δ(s)

Αρχ 2 n

Α/Π -x -x x x

Χ.Ι 2-x n-x x x

Έστω το Α σε έλλειμμα (πρέπει x<2   και n>2 )

Άρα α = x/2 άρα x = 1,2 mol [Γ]=1,2/8 = 1,5 Μ  [Α]=0,8/8 = 0,1Μ  [Β]=n-x/8

Κc = [ Γ] / [A] [B] και n = 2,4 mol ΔΕΚΤΟ

Έστω το Β σε έλλειμμα(πρέπει x<n και n<2 )

Άρα α=x/n άρα x=0,6 n [Γ]= 0,6n/8   [Α]= 2- 0,6n /8  [Β]=0,4n/8

Κc = [ Γ] / [A] [B] ↔ n = 4/3 mol και x=0,8 ΔΕΚΤΟ

β) Α(g) + Β(g) Γ(g) + Δ(s)

Χ.Ι1 0,8 1,2 1,2     1,2

Μεταβoλή: Αύξηση V άρα η Θέση ΧΙ μετατοπίστηκε αριστερά

Α/Π   +ψ +ψ -ψ -ψ

Χ.Ι2 0,8+ψ  1,2+ψ   1,2-ψ  1,2-ψ

Κc = [ Γ] / [A] [B] άρα ψ = 0,2 mol (από επίλυση δευτεροβάθμιας)

Άρα nA= 1 mol, nB=1,4 mol, nΓ=nΔ=1mol

Δ2.

α) ΗΑ + Η2Ο Α- + Η3Ο+

Αρχ    0,1

Α/Π -x x x

Χ.Ι    0,1-x x x
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Ka= x2/0,1-x άρα x=10-3 Μ συνεπώς pH=- log [Η3Ο+]=3

[Η3Ο+]= [Α-]=10-3 M και [ΟΗ-]=10-11 Μ λόγω αυτοϊοντισμού του νερού

β) V=0,1L άρα στο αραιωμένο διάλυμα η νέα συγκέντρωση του ΗΑ είναι
C=0,1*0,1/1=0,01M

VH2O = 1-0,1=0,9L

Προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα οπότε:

pH=pKa + log Cβ/Coξ άρα 5=5 + log Cβ/Coξ και Cβ = Coξ

συνεπώς Cβ= 0,01 Μ

C=n/V↔ n=0,01 mol άρα m=n*Mr και mNaA = 0,58 g

γ)

xΗΑ + Μ(ΟΗ)x ΜΑx + xΗ2Ο

Αρχ    0,001 0,0002

Α/Π -0,0002χ -0,0002      0,0002 0,0002χ

Τελ.  0,001-0,0002χ - 0,0002 0,0002χ

Βρίσκω νέες συγκεντρώσεις  για το ΝaA και το ΗΑ CΝaA=0,001/1=0,001M,

CHA=0,001-0.0002χ/1=0,001-0,0002χ Μ

ΝaA  Na+ + A-

0,001 - -

- 0,001  0,001

και
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CΜΑx = 0,0002 M ΜΑx M+ + xΑ-

0,0002 - -

- 0,0002 0,0002χ

Άρα [Α-] = 0,001+0,0002χ Μ (τα μολ που παράγονται απ'τον ιοντισμό του ΗΑ
θεωρούνται αμελητέα αφού ισχύουν οι προσεγγίσεις)

Κa= [Α-]* [Η3Ο+]/ [HA] λύνοντας x = 3 άρα [Μ(ΟΗ)3 ]

Από το χημικό τμήμα των
φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:

Τζ.Καλαφατάκη, Γ.Παπαδαντωνάκης


