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ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση: 

Α1. Σε δοχείο εισάγονται ποσότητες από τα αέρια Α και Β οπότε 

αποκαθίσταται η ισορροπία: A(g)   2B(g)         2(g)  . Το ποσοστό μετατροπής 

του Β είναι 20%. Επομένως η απόδοση της αντίδρασης είναι: 

α. ίση με 20%, 

β. μικρότερη από 20%, 

γ. μεγαλύτερη ή ίση των 20% 

δ. μεγαλύτερη, μικρότερη ή  ίση των 20% 

Μονάδες 5 

Α2. Ποιο από τα ακόλουθα δεν μπορεί να δράσει σαν οξειδωτικό; 

α. MnO4
‒
  

β. S  

γ. Ι
‒
  

δ. ΝΟ3
‒
  

Μονάδες 5 

Α3. Αύξηση της θερμοκρασίας σε μία αντίδραση προκαλεί την εξής 

μεταβολή: 

α. Αυξάνει την ταχύτητα μόνο αν η αντίδραση είναι ενδόθερμη. 

β. Αυξάνει την ταχύτητα μόνο σε εξώθερμες αντιδράσεις. 

γ. Αυξάνει την ταχύτητα γενικά. 

δ. Αυξάνει την ταχύτητα σε ενδόθερμες και ελαττώνει την ταχύτητα σε 
εξώθερμες αντιδράσεις. 

ΧΗΜΕΙΑ    Ο.Π  
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Μονάδες 5 

Α4. Η ταχύτητα της αντίδρασης 4Fe(s) + 3O2(g)  2 Fe2O3(s)  επηρεάζεται: 

α. Από την ολική πίεση. 

β. Από τον βαθμό κατάτμησης του σιδήρου. 

γ. Από την συγκέντρωση του οξυγόνου. 

δ. Απ’ όλα τα προηγούμενα. 

Μονάδες 5 

Α5. Όλα τα ηλεκτρόνια μιας υποστιβάδας f  έχουν σίγουρα:  

α. n=4,  

β. ℓ=4,  

γ. mℓ=4,   

δ. ℓ=3. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Παρακάτω παρατίθεται ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων με 6 

άγνωστα στοιχεία ( Χ, Ξ, Ψ, Τ, Ω, Ζ ).   

 

 



 

 

 

α. Ποια η ηλεκτρονιακή δόμηση των στοιχείων; Σε ποια ομάδα και ποια 

περίοδο ανήκουν;   (Μονάδες 9) 

β. Τι είδους οξείδια δημιουργούν τα στοιχεία Ξ και Τ και ποιοι οι χημικοί τύποι 

τους;   (Μονάδες 2) 

γ. Τι αριθμό οξείδωσης παρουσιάζει το οξυγόνο (Ο) στην ένωση με το Ζ  

( Ζ2Ο), το Ψ στην ένωση Κ2Ψ2Ο4 και το Χ στην ένωση του με το Ξ ( ΞΧ2) 

(Μονάδες 3) 

Μονάδες 14 

Β2. Διαθέτουμε έναν δείκτη ΗΔ του οποίου η όξινη μορφή έχει χρώμα 
κόκκινο ενώ η βασική έχει χρώμα μπλε. Σε 2 λίτρα νερού έχουν προστεθεί 

σταγόνες του δείκτη ΗΔ. Ποια είναι η ελάχιστη μάζα οξικού οξέος (CH3COOH)  

που πρέπει να διαλυθεί στο νερό (χωρίς μεταβολή του όγκου) ώστε το 

σχηματιζόμενο διάλυμα να πάρει ένα μόνιμο κόκκινο χρώμα; Δίνονται οι 

σταθερές ιοντισμού οξικού οξέος και δείκτη ίσες με 10-5 και 10-4 αντίστοιχα.  

ΑrC: 12 ΑrH: 1 ΑrO: 16 (Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις) 

Μονάδες 4 

Β3. Η ισορροπία μεταξύ των δύο μορφών του άλατος χλωριούχου κοβαλτίου 

(ένυδρο και άνυδρο) περιγράφεται από την ισορροπία: 

CoCl2(s) (Κυανούν)  +  6 H2O           CoCl2
. 6H2O (Kόκκινο) .  

Ποια από τις δύο μορφές πιστεύεται ότι θα επικρατήσει σε συνθήκες ξηρασίας;   

Μονάδες 2 

Β4. Να απαντήσετε αν είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) οι παρακάτω 

προτάσεις; 

α. Όσο αυξάνει η τιμή του ℓ, τόσο αυξάνει και το μέγεθος του τροχιακού. 

β. Η ενέργεια ενεργοποίησης εκφράζει την διαφορά ενέργειας μεταξύ 
προϊόντων και αντιδρώντων. 

γ. Κάθε ομοιοπολικός δεσμός εμπεριέχει ένα ζευγάρι ηλεκτρονίων με 

αντιπαράλληλα spin 
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δ. Αν το Ψ είναι στοιχείο του τομέα s , τότε είναι ηλεκτροθετικό. 

ε. Όλα τα ευγενή αέρια έχουν δομή εξωτερικής στιβάδας ns2 np6 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων  

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Θ, Ι, Κ, Λ 

 

Μονάδες 9 

Γ2.  Κατά την διάλυση 0,02 mol της Δ σε 200 ml νερού (χωρίς μεταβολή του 

όγκου) προκύπτει διάλυμα με pH = 5,5. Αν γνωρίζεται ότι η ένωση Κ έχει 

Κα=10-4 , να προσδιορίσετε το pH του διαλύματος της ένωσης Λ.  

Kw=10
‒14 , επιτρέπονται οι γνωστές προσεγγίσεις 

Μονάδες 5 

Γ3. Ένα αλκυλοβρωμίδιο Χ έχει μάζα 32,7g και αντιδρά πλήρως με διάλυμα 
ΝaOH οπότε παράγεται μίγμα δύο οργανικών ενώσεων Ψ και Ζ. Η ένωση Ψ 

αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα Ι2 οπότε παράγονται 78,8 g ιζήματος. Η ένωση Ζ 

μπορεί να αποχρωματίσει το μέγιστο 500 ml Βr2 σε CCl4 συγκέντρωσης 0,2 Μ. 

Να βρεθούν: 

α. τα αρχικά mol της ένωσης Χ καθώς και οι ποσότητες σε mol των ενώσεων Ψ 

και Ζ 



 

 

β. οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Χ, Ψ, Ζ 

γ. το ποσοστό μετατροπής της ένωσης Χ προς τις 2 ενώσεις. 

Δίνονται ΑrC: 12 ,ΑrH: 1 ,ΑrΙ: 127 ,ΑrΒr: 80 

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Ορισμένη ποσότητα ΗCl εισάγεται σε δοχείο και αντιδρά πλήρως με 

διάλυμα ΚMnO4 συγκέντρωσης 0,2 Μ σύμφωνα με την χημική εξίσωση: 

ΚMnO4 + ΗCl  Cl2 + …….. 

Από την αντίδραση παράγονται 0,5 mol Cl2  

α. Να ισοσταθμήσετε την χημική εξίσωση της αντίδρασης και να υπολογίσετε 

τον όγκο του διαλύματος ΚMnO4 που αντέδρασε.    (Μονάδες 3) 

 

β. Σε δοχείο σταθερού όγκου V = 10 L, εισάγεται η ποσότητα του Cl2 που 

παράχθηκε από την παραπάνω αντίδραση μαζί με ισομοριακή ποσότητα Η2. 
Το δοχείο θερμαίνεται σε θερμοκρασία θ1

οC οπότε μετά την πάροδο 10s 

αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:  

Cl2 (g) + Η2 (g)         2HCl (g)     ΔΗ 

Για την οποία η σταθερά χημικής ισορροπίας Κc = 9. 

Ποιος ο μέσος ρυθμός σχηματισμού του HCl από την έναρξη μέχρι την 

αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας και ποια η απόδοση της αντίδρασης. 

(Μονάδες 4) 

 

γ. το αέριο μίγμα ισορροπίας θερμαίνεται σε θ2
οC (θ2

οC > θ1
οC ), οπότε μετά 

την αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας, βρέθηκε η Κc΄ = 36  

ι) Να εξηγήσετε αν η αντίδραση σχηματισμού του HCl είναι ενδόθερμη ή 

εξώθερμη     (Μονάδες 3) 

ιι) Να υπολογίσετε την νέα απόδοση της αντίδρασης.     (Μονάδες 4) 
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Δ2. Από το μίγμα της χημικής ισορροπίας ΧΙ1 απομακρύνονται τα μισά mol 

HCl και ενσωματώνονται σε 200 ml διαλύματος Υ1 το οποίο περιέχει ΝΗ3 με 

συγκέντρωση 1Μ και ΚΟΗ με συγκέντρωση 1 Μ και προκύπτει διάλυμα Υ2. 

Ποιο είναι το pH του διαλύματος Υ2 ;       (Μονάδες 6) 

 

Δ3. Πόσα g HI πρέπει να προσθέσω στο Υ2 (χωρίς μεταβολή του όγκου) 
ούτως ώστε το  pH του διαλύματος να μεταβληθεί κατά 4,5 μονάδες; 

(Μονάδες 5) 

Δίνονται: KbNH3 = 10-5   ,Kw=10-14 , επιτρέπονται οι γνωστές προσεγγίσεις  , 

ΑrΙ: 127   ,   ArH: 1 

Μονάδες 25 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α  

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

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.     α.  

Χ  1s1       1η ομάδα,  1η περίοδος  ( υδρογόνο ) 

Ξ  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2       2η ομάδα,  4η περίοδος 

Ψ  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1        6η ομάδα,  4η περίοδος 

Τ  1s2 2s2 2p6 3s2 3p1        13η ομάδα,  3η περίοδος 

Ω  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4        16η ομάδα,  3η περίοδος 

Ζ  1s2 2s2 2p5          17η ομάδα,  2η περίοδος 

 

 



 

 

 

β. Το στοιχείο Ξ είναι μέταλλο ( έχει 2 e στην εξωτερική του στιβάδα ) και 

ανήκει στην 2η ομάδα του περιοδικού πίνακα ( σχηματίζει κατιόν +2 ) . Άρα η 

ένωση του με το οξυγόνο δημιουργεί ένα βασικό οξείδιο με χημικό τύπο ΞΟ. 

Το στοιχείο 13Τ στην ένωση του με το οξυγόνο δημιουργεί ένα επαμφοτερίζον 

οξείδιο με χημικό τύπο (Τ2Ο3), το οποίο ανάλογα με την αντίδραση που 

συμμετέχει λειτουργεί ως βασικό η όξινο οξείδιο. 

γ.  

Ζ2Ο       2·(-1) + x = 0  x = +2 

Κ2Ψ2Ο4   2·1 + 2x + 4·(-2)=0  x = +6 

ΞΧ2 2 + 2x = 0  x = -1 

 

Β2.                      ΗΔ + Η2Ο          Δ
‒
 + Η3Ο+ 

ΚaHΔ = [Δ
‒
] · [Η3Ο+] / [ΗΔ]   

για να επικρατήσει η όξινη μορφή του δείκτη πρέπει: [ΗΔ]/[Δ-] ≥ 10 

άρα για την ελάχιστη ποσότητα πρέπει [ΗΔ]=10[Δ
‒
] 

ΚaHΔ = [Δ
‒
] · [Η3Ο+] / 10[Δ

‒
]   άρα    [Η3Ο+] = 10-3 Μ 

 

          CH3COOH + Η2Ο          CH3COO
‒
 + Η3Ο+ 

Αρχ           C 

Α/Π           - χ                              χ               χ 

Τελ           C-χ                              χ               χ 

 

Κa = [CH3COO
‒
] · [Η3Ο+] / [CH3COOH]  άρα    C = 10

‒1 M  

άρα n = C·V          n = 0,2 mol   και     m = n·Mr        m =12 g 

 

 



 

 

8 

 

Β3. Σε συνθήκες ξηρασίας δηλαδή απουσία νερού η θέση χημικής 

ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα αριστερά προκειμένου να αναιρεθεί η 

μεταβολή.  Με βάση την αρχή Le Chatelier  η θέση της χημικής ισορροπίας 

μετατοπίζεται προς την μεριά που θα παραχθεί το νερό δηλαδή προς τα 

αριστερά. Άρα θα επικρατήσει η κυανούν μορφή του χλωριούχου κοβαλτίου. 

 

Β4. α. Λ       β. Λ       γ. Σ        δ. Λ       ε. Λ 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Α CH3OH              Θ CH2(OΗ)CN 

Β CH3Cl                  I  CH2(OΗ)COOH 

Γ CH2=O                K  HCOOH 

Δ CH3NH3Cl          Λ  HCOO
‒  CH3NH3

+ 

Ε CH3NH2 

 

Γ2.  

CΔ=n/V=0,1M 

      CH3NH3Cl  CH3NH3
+ + Cl

‒                                   CH3NH3
+ + Η2Ο       CH3NH2 + Η3Ο+ 

Aρχ         0,1                                                    Ι.Ι     1-χ                            χ           χ 

Τελ           -                0,1          0,1 

Κα=χ2/0,1-χ  εφόσον pH=5,5  χ=10-5,5   άρα Κα= 10
‒10 

 

HCOO
‒
 CH3NH3

+ 
 HCOO

‒ + CH3NH3
+ 

             c                         c                c 



 

 

CH3NH3
+ + Η2Ο        CH3NH2 + Η3Ο+     Κα= 10-10 

   c-k                                  k              k       με   k =           

HCOO
‒
  + Η2Ο           HCOOH + ΟH

‒     Ka·Kb=Kw  Kb= 10-10 

   c-z                                     z             z     με   z =         

Εφόσον Κα= Kb [ Η3Ο+ ]=[ΟH
‒ ]  
 άρα pH=7 

 

Γ3.    α.    Το αλκυλοβρωμίδιο με τύπο CνΗ2ν+1Βr έστω χ mol 

Επειδή δεν γνωρίζουμε αν το διάλυμα ΝαΟΗ είναι αλκαλικό η υδατικό θα 

μετατραπεί : έστω κ mol σε αλκοόλη(Ψ) και λ mol σε αλκένιο(Ζ) 

 

(mol)CνΗ2ν+1Βr + ΝαΟΗ (υδατικό) CνΗ2ν+1ΟΗ + ΝαΒr 

               κ                                                    κ  

(mol)CνΗ2ν+1Βr + ΝαΟΗ(αλκοολικό)  CνΗ2ν+ ΝαΒr  + Η2Ο 

                  λ                                                     λ  

κ + λ = χ     (1) 

 

CνΗ2ν+1ΟΗ + 4Ι2 + 6ΝαΟΗ  Cν-1Η2ν-3ΟΟΝα + CHI3 ↓ + 5NaI + 5 Η2Ο 

       κ                                                                           κ   

nιζημ = m / Mr    κ = 78,8/ 394    κ = 0,2 mol 

 

CνΗ2ν+ Br2  CνΗ2νBr2 

 λ            λ             λ 

nBr2= C·V= 0,2 ·0,5 = 0,1 mol άρα λ=0,1 mol 

 

από την (1) χ= 0,3 mol 
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β.  ΜrΧ= m/n = 32,7/0,3 = 109         ν=2 άρα  

Χ   CH3CH2Cl 

Ψ  CH3CH2OH 

Ζ   CH2=CH2 

  

Από τα  0,3 mol της Χ  τα 0,2 mol έγιναν Ψ 

Στα 100                              μ                        μ=66,7% 

 

Από τα  0,3 mol της Χ  τα 0,1 mol έγιναν Ζ 

Στα 100                              ω                        ω=33,3% 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1     α.          2ΚMnO4 + 16ΗCl  5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O 

                               x                              0,5 

άρα nΚMnO4 = x = 0,2 mol    άρα    V=n/C = 1L ή 1000 ml 

β.  

             Cl2 (g) + Η2 (g)           2HCl (g) 

Αρχ      0,5       0,5 

Α/Π      -ψ         -ψ                 2ψ 

Χ.Ι      0,5-ψ     0,5-ψ            2ψ 

Kc= [HCl]/[Cl2]·[ Η2] ψ= 0,3 άρα α=ψ/0,5   α = 0,6 ή 60% 

U= Δ[HCl]/Δt U=0,006 M/s 

 



 

 

γ.   ι) Eφόσον με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξήθηκε η σταθερά της 

χημικής ισορροπίας συμπεραίνουμε ότι η θέση χημικής ισορροπίας 

μετακινήθηκε προς τα δεξιά δηλαδή προς την ενδόθερμη (Η αύξηση της 

θερμοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερμες). Άρα η αντιδραση σχηματισμού του 

HCl είναι ενδόθερμη. 

 

ιι)             Cl2 (g) + Η2 (g)           2HCl (g) 

Χ.Ι.1           0,2       0,2                0,6 

Μεταβολή       άυξηση Θ   

Α/Π           -ω        -ω               +2ω 

Χ.Ι.2        0,2-ω    0,2-ω            0,6+2ω 

 

Κc΄=  [HCl]/[Cl2]*[ Η2] ω = 0,075 mol   άρα   α=0,6+2ω /1= 0,75 ή 75% 

 

γ. τα μισά mol του HCl από την ΧΙ1 είναι 0,3 mol 

nKOH= 0,2 mol , nNH3= 0,2 mol 

   mol KOH + HCl  KCl + H2O  ( Τα ιόντα του KCl δεν αντιδρούν με το νερό) 

Αρχ      0,2     0,3 

Τελ         -       0,1         0,1       0,1  

  mol NH3 + HCl  ΝΗ4Cl 

Αρχ    0,2     0,1 

Τελ      0,1      -           0,1     

άρα προκύπτει Ρ.Δ (NH3- ΝΗ4
+)  με  Cβ =Co= 0,1/0,2=0,5Μ   και   

Ka = 10
‒14 / 10

‒5 = 10
‒9 

 

Από H.H   :       pH=pKa + log Cβ/Co  pH=pKa + log Cβ/Co   pH=9 
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Δ3.    Το διάλυμα Υ2 περιέχει   NH3  ,ΝΗ4Cl και KCl. Tο ΗΙ αντιδρά με την  NH3  

To νέο διάλυμα με την προσθήκη οξέος περιμένω να έχει pH'= 9 - 4,5= 4,5 

 

ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ 

Έστω nHI=0,1 mol (πλήρης αντίδραση) 

mol   NH3 + ΗΙ  ΝΗ4Ι  

Αρχ   0,1    0,1 

Τελ      -        -           0,1 

και έχουμε και 0,1mol από το ΝΗ4Cl  άρα από τα δύο άλατα : 

nολNH4+ = 0,2 mol άρα C NH4+= n/V =1M 

 

     NH4
+ +  Η2Ο       NH3 + Η3Ο+     Κα= 10-9 

I.I   1-z                        z           z 
 
Κα= z2/1-z  z = 10-4,5 άρα η [Η3Ο+ ] = 10-4,5 Μ άρα pH=4,5 δεκτό 
Άρα nHI=0,1 mol  m = 0,1·128=12,8 g 
 
 
 

Από το Χημικό Τμήμα των  
Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Τζ.Καλαφατάκη, Γ.Παπαδαντωνάκης 
 
 

 


