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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. Ο αριθμός των σ και π δεσμών που υπάρχουν στο μόριο του προπανικού 

οξέος είναι αντίστοιχα ίσοι με:  

α) 11 και 0,   

β) 10 και 1,   

γ) 9 και 2,   

δ) 8 και 1. 

Μονάδες 5 

Α2. Ηλεκτρόνιο του τροχιακού 2px μπορεί να έχει τετράδα κβαντικών 
αριθμών:  

α) (2,0,0,+1/2),   

β) (2,1,-1, +1/2)   

γ) (2,1,1,-1/2),    

δ) (2,1,2, +1/2) 

Μονάδες 5 

Α3. Από τα παρακάτω στοιχεία, σύμπλοκα ιόντα σχηματίζει το :  

α) 37Rb,   

β) 13Al,    

γ) 28Ni,    

δ)15P . 

Μονάδες 5 

ΧΗΜΕΙΑ    Ο.Π  
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Α4. Σε διάλυμα με pΗ=8 προστέθηκε ο δείκτης ΗΔ και βρέθηκε ότι ισχύει: 

[ΗΔ]=0,01.[Δ
‒
]. Επομένως η σταθερά ιοντισμού του δείκτη είναι ίση με :  

α) 10
‒4,  

β) 10
‒6,  

γ) 10
‒8,  

δ) 10
‒10 . 

Μονάδες 5 

 

Α5. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ4CN 1M [ Κa(HCN)>Kb(NH3) ] και σε θερμοκρασία 

25 οC δεν αληθεύει ότι: 

α) pH<7 ,  

β) Kb(CN
‒
)<Ka(NH4

+
) ,  

γ) [H3O+]<[OH
‒
],   

δ) [H3O+]>10-7M 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Παρακάτω δίνονται δύο καμπύλες (Α και Β) ταχύτητας της αντίδρασης , 

Δ(g)  + 2 Ε(g)  → Γ(g)  ,σε  συνάρτηση με τη συγκέντρωση ενός σώματος της 

αντίδρασης.  Αρχικά εισάγονται ισομοριακές ποσότητες Δ και Ε. 

Να βρείτε σε ποιό σώμα αντιστοιχεί η κάθε καμπύλη ; (Μονάδες 2) 

Αιτιολογήστε (Μονάδες 4) 



 

 

 

 

Μονάδες 6 

 

Β2. Δίνονται παρακάτω δύο διαγράμματα κατανομής Maxwell-Boltzmann. 

 

(i)  Ποιά καμπύλη I ή ΙΙ  αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία και ποιά η 

επίδραση στην ταχύτητα της αντίδρασης.  Αιτιολογήστε . 

(Και οι δύο καμπύλες αναφέρονται σε συγκεκριμένη αντίδραση και όλες οι 

άλλες συνθήκες παραμείναν σταθερές )        (Μονάδες 1+3) 
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(ii)  Μελετώντας το παρακάτω διάγραμμα να αναφέρετε ποιόν παράγοντα 
μεταβάλλαμε , ο οποίος επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης. 

Αιτιολογήστε.       (Μονάδες 1+3) 

 

 

Μονάδες 8 

 



 

 

Β3.  Να αναφέρετε τέσσερις διαφορές μεταξύ του τροχιακού 2pz  και του 

τροχιακού 3s 

Μονάδες 4 

 

B4. Να αιτιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις 

i. Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία : 

I2(g)  +  H2(g)       2 HI(g) . Αν υποδιπλασιάσουμε τον όγκο του 

δοχείου με σταθερή θερμοκρασία, η πίεση στο δοχείο θα 

διπλασιαστεί.     (Μονάδες 3) 

 

ii. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται ποσότητα αερίου Α το οποίο 

διασπάται σύμφωνα με την εξίσωση :     A (g)   2B (g)  

Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται η καμπύλη για ένα αέριο της αντίδρασης. 

Η διακεκομένη ευθεία (ε) είναι η εφαπτομένη της καμπύλης τη χρονική στιγμή  

t1 = 20 s. Τη χρονική στιγμή t = 100 s η πίεση στο δοχείο σταθεροποιείται 

Η καμπύλη αναφέρεται στο σώμα 

Β και  η στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης της χρονική στιγμή  

t1 = 20 s    είναι  ίση με  0,0025   Μ/s.        (Μονάδες 4) 

Μονάδες 7 

 



 

 

6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων  

Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ  . Δίνεται οτι η ένωση Α έχει γενικό μοριακό τύπο CνH2ν. 

 

Μονάδες 12 

 

Γ2.  Να αντιγράψετε στο τετράδιο σας τις ακόλουθες αντιδράσεις, βάζοντας τα 

αντίστοιχα προϊόντα και τους συντελεστές. 

α. CCl3-CH=O + OH
‒
  

β. ΗCOOK + KMnO4 + H2SO4  

γ. CH3COCH3 + CH3CH(MgBr)CH2CH3  ………………… 
    
     

 

Μονάδες 6 

 

Γ3. 23 g αιθανόλης οξειδώνονται μερικώς και το μείγμα των οργανικών 

ενώσεων που σχηματίζεται χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος 

επιδρά περίσσεια μεταλλικού νατρίου, οπότε ελευθερώνονται 1,68L αερίου  



 

 

 

μετρημένα σε stp. Στο δεύτερο μέρος απαιτήθηκαν 100mL  διαλύματος ΝαΟΗ 

0,5Μ για να επιτευχθεί πλήρης εξουδετέρωση. Να  προσδιορισθούν τα 

σώματα και οι μάζες τους που αποτελούν το μείγμα που παρήχθη από την 

οξείδωση. 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Προπενονιτρίλιο αντιδρά σε δοχείο με περίσσεια υδρογόνου παρουσία 

νικελίου. Το οργανικό προϊόν (Α) που προκύπτει διαλύεται σε νερό και 

σχηματίζεται διάλυμα 1 L (Υ1), συγκέντρωσης 0,1Μ και με βαθμό ιοντισμού 

10
‒1,5Μ 

i. Να γράψετε τον συντακτικό τύπο του προϊόντος Α και την χημική εξίσωση 

της υδρογόνωσης του προπενονιτριλίου με τους σωστούς συντελεστές 

ii. Να υπολογίσετε την σταθερά ιοντισμού του προϊόντος (Α) στο διάλυμα 

iii. Να υπολογίσετε το pH στο διάλυμα Υ1 . 

Μονάδες 2+2+1 

Δ2. Χωρίζουμε το διάλυμα Υ1 σε δύο ίσα μέρη. Πόσα mol καθαρό HBr 

(χωρίς μεταβολή του όγκου) πρέπει να βάλουμε στο πρώτο μέρος του 

διαλύματος Υ1 ώστε το pH να μεταβληθεί κατά μισή μονάδα ; 

Μονάδες 5 

Δ3. Στο δεύτερο μέρος του διαλύματος Υ1 προσθέτουμε αρχικά 500ml 

νερού. Έπειτα βάζουμε 0,5 mol αέρια αμμωνίας (χωρίς μεταβολή του όγκου) 

και σχηματίζεται διάλυμα Υ2. Να βρείτε: 

i. Το pH του διαλύματος Υ2 

ii. Τον βαθμό ιοντισμού της αμμωνίας στο διάλυμα Υ2 

Μονάδες 7 

Δ4. 'Iση ποσότητα αέριας αμμωνίας με αυτή που βάλαμε στο Υ2, αντιδρά 

πλήρως μέσα σε δοχείο με την ένωση M2Ox  όπου Μ μέταλλο με αριθμό 

οξείδωσης +x , σύμφωνα με την οξειδοαναγωγική αντίδραση : 

NH3   +   M2Ox   →   M + N2 +... 
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Στο τέλος της αντίδρασης παίρνουμε 1,5 mol καθαρό μέταλλο Μ 

i. Να συμπληρώσετε την οξειδοαναγωγική αντίδραση με τα σωστά προϊόντα 

και συντελεστές 

ii. Ποιά ουσία έδρασε ως αναγωγικό και ποιά ως οξειδωτικό ; Αιτιολογήστε 

iii. Να βρείτε τον αριθμό οξείδωσης +x του μετάλλου Μ 

iv. Ο αριθμός οξείδωσης x αποτελεί πραγματικό ή φαινομενικό φορτίο ; 

Αιτιολογήστε. 

Μονάδες 8 

Δίνονται:  

 η θερμοκρασία είναι σταθερά 25οC σε όλα τα ερωτήματα 

 ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις όπου χρειαστεί 

 Kb (NH3) = 10
‒5 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α  

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

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.      

       Δ(g)  + 2 Ε(g)  → Γ(g) 

αρχ.  n            n 

α/π. -n/2       -n          n/2 

τελ.   n/2       ---          n/2 

Η ταχύτητα της αντίδρασης ξεκινάει στην αρχή με μεγίστη τιμή και μειώνεται 

σταδιακά καθώς μειώνονται οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Τελικά 

μηδενίζεται η τιμή της οπότε και ολοκληρώνεται η αντίδραση. 

 



 

 

 

Η καμπύλη Α (την οποία "διαβάζουμε" προς τα αριστερά) αντιστοιχεί στο 

αντιδρών Δ. Διότι καθώς μειώνεται η ταχύτητα της αντίδρασης η 

συγκέντρωση του Δ μειώνεται αλλά δεν μηδενίζεται αφού το Δ βρίσκεται σε 
περίσσεια.  

Η καμπύλη Β αντιστοιχεί στο προϊόν Γ. Διότι καθώς μειώνεται η ταχύτητα της 

αντίδρασης η συγκέντρωση του Δ αυξάνεται  

 

Β2. i. Σε μεγαλύτερη θερμοκρασία και άρα σε μεγαλύτερη ταχύτητα 

αντιστοιχεί η καμπύλη ΙΙ. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας  αυξάνει τη μέση κινητική ενέργεια των 

αντιδρώντων μορίων με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερες συγκρούσεις 

και άρα περισσότερες αποτελεσματικές συγκρούσεις οι οποίες οδηγούν σ 

προϊόντα. 

Στην καμπύλη ΙΙ παρατηρούμε από το εμβαδόν, οτι το κλάσμα των 

αντιδρώντων μορίων που έχουν κινητική ενέργεια μεγαλύτερη ή ίση με την 

Εα (ενέργεια ενεργοποίησης) είναι μεγαλύτερο από αυτό στην καμπύλη Ι 

 

ii. Προστέθηκε καταλύτης και μειώθηκε η ενέργεια ενεργοποίησης από Εα  

σε  Εα' . Έτσι παρατηρούμε από το εμβαδόν, οτι το κλάσμα των αντιδρώντων 

μορίων που έχουν κινητική ενέργεια μεγαλύτερη ή ίση με την Εα' (ενέργεια 

ενεργοποίησης) είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε πριν βάλουμε 

καταλύτη (Εα). Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται και η ταχύτητα της αντίδρασης. 

 
Β3.  

 Το 2pz τροχιακό έχει n=2 και άρα μικρότερο μέγεθος από το 3s (n=3) 

 Το 2pz  έχει ℓ=1 και άρα σχήμα διπλού λοβού ενώ το 3s (ℓ=0) έχει 
σχήμα σφαίρας 

 Το 2pz  έχει διαφορετικό προσανατολισμό από το 3s παρότι έχουν ίδιο 

mℓ . To 2pz  εκτείνεται κατά μήκος του άξονα z ενώ το 3s ως σφαίρα που 
είναι εκτείνεται προς όλες τις διευθύνσεις 

 Το 2pz τροχιακό έχει μικρότερη ενέργεια από το 3s 
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Β4. i.  Μείωση του όγκου του δοχείου οδηγεί σε αύξηση της πίεσης και η 
θέση της ΧΙ οδεύει προς τα λιγότερα mol αερίων τείνοντας να αναιρέσει τη 
μεταβολή που επιφέραμε (αρχή Le Chatelier).  
Όμως εδώ από τη στοιχειομετρία δεν παρατηρούμε μεταβολή των ολικών mol 
των αερίων άρα η θέση ΧΙ παραμένει σταθερή. Έτσι από την καταστατική 
έχουμε:     P' = nολ R T /   V/2  = 2 P 
 
ii.  Με την πάροδο του χρόνου η συγκέντρωση αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό 
άρα το σώμα είναι προϊόν  ( Β ) . 
Η στιγμιαία ταχύτητα του Β υπολογίζεται με τη βοήθεια της εφαπτομένης άρα 
έχουμε : 

 

υΒ = 
    

  
  

       

    
          

 
Άρα η στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης για τα 20s είναι : 
 
υ = υΒ / 2 = 0,0025 Μ/s 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Α CH2=CH2 

B CH2(Cl)CH2(Cl) 

Γ CH2(OH)CH2(OH) 

Δ (COOH)2 

E (COONa)2 

Z (COOCH3)2 

 

Γ2.  

α. CCl3-CH=O + OH
‒
     HCOO

‒
  +  CHCl3 

β. 10ΗCOOK + 4KMnO4 + 11H2SO4  10CO2 + 7K2SO4 + 4MnSO4 + 16H2O  

γ. CH3COCH3 + CH3CH(MgBr)CH2CH3  CH3C(OMgBr)(CH3)CH(CH3)CH2CH3  
CH3C(OH)(CH3)CH(CH3)CH2CH3 
 



 

 

Γ3.    nCH3CH2OH= m/Mr = 23/46 = 0,5 mol  

από τα 0,5 mol κάποια ποσότητα μετατράπηκε σε CH3CHO (χ mol),  κάποια 

ποσότητα μετατράπηκε σε CH3COOH (ψ mol),  ενώ περίσσεψαν και ω mol 

CH3CH2OH δηλαδή: 

0,5-ω-χ-ψ =0  (1) 

 

         ω                                        χ                                         ψ 

Στο 1ο μέρος έχω ω/2 mol CH3CH2OH , χ/2 mol CH3CHO και ψ/2 mol 
CH3COOH 

 

CH3CH2OH + Na  CH3CH2ONa + ½ H2 

       ω/2                                                 ω/4 

 

  CH3COOH + Na  CH3COONa + ½ H2 

     ψ/2                                                  ψ/4 

 

nH2 = V/Vm = 0.075 mol άρα    ω/4+ψ/4 = 0,075  ω + ψ = 0,3 mol  (2) 

 

Στο 2ο μέρος έχω ω/2 mol CH3CH2OH , χ/2 mol CH3CHO και ψ/2 mol 

CH3COOH 

nNaOH = 0,1 ·0,5 = 0,05 mol 

  CH3COOH + NaΟΗ  CH3COONa + H2Ο 

      ψ/2                0,05 

 

άρα ψ/2 = 0,05 mol  ψ = 0,1 mol  

άρα από (2) ω =0,2 mol και από (1) χ = 0,2 mol 
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άρα m CH3COOH = 0,1 * 60 = 6g 

m CH3CH2OH = 0,2 * 46 = 9,2g 

m CH3CHO = 0,2 * 44 = 8,8g 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1.  i.  Η ένωση Α είναι αμίνη : CH3CH2CH2NH2 

CH2=CHCN  + 3 H2  
  
    CH3CH2CH2NH2 

 

ii.  CH3CH2CH2NH2  + Η2Ο          CH3CH2CH2NH3
+  +  ΟΗ

‒
 

 

Ι.Ι:            0,1-x                                                   x                     x 
 
Kb = x2 / 0,1  =  a2  0,12 / 0,1  =  10

‒4 
 

iii.  x = 10
‒2,5 M  άρα [H3O+] = 10

‒11,5 M   άρα pH= - log [H3O+] = 11,5 

 
 
Δ2.    Στο πρώτο μέρος V=0,5L  και c=0,1M για την αμίνη (0,05mol) 
 
Με την προσθήκη οξέος (V σταθερό ) το pH μειώνεται άρα γίνεται 11. 
 

(mol) CH3CH2CH2NH2  +    ΗBr  →   CH3CH2CH2NH3Br 
                   0,05                     n     
                    - n                     - n                         +n 
                 0,05 - n                -----                         n 
 
Αναγκαστικά είχαμε περίσσεια της βάσης αφού το τελικό pH είναι μεγαλύτερο 
του 7. 
 
[CH3CH2CH2NH2] = 0,05 - n / 0,5   =  Cβ 
 
[CH3CH2CH2NH3

+] =  n / 0,5  = Cοξ 
 
 



 

 

 
 
Έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα, ισχύον και οι γνωστές προσεγγίσεις άρα από 

εξίσωση Henderson-Hasselbalch έχουμε : 
 
pH = pKa + log  Cβ / Cοξ                και  Ka = Kw / Kb = 10

‒10 
 
11 = 10 + log  Cβ / Cοξ     και    10 Cοξ  =    Cβ    άρα  n = 0,05 / 11  mol 
 
Δ3. Αρχικά έχουμε αραίωση με τελική συγκέντρωση αμίνης : 
 
C' = C V / Vολ = 0,1 0,5 / 1 = 0,05M 
 
Η συγκέντρωση της αμμωνίας που διαλύεται στο νερό είναι : 
 
C'' = n / Vολ = 0,5M 
 
i. 

CH3CH2CH2NH2  + Η2Ο          CH3CH2CH2NH3
+  +  ΟΗ

‒
 

 

Ι.Ι:     0,05-w                                                w                   w 
 
          NH3  + Η2Ο          NH4

+  +  ΟΗ
‒
 

 

Ι.Ι:     0,5-z                              z             z 
 
 

CH3CH2CH2NH2 :  Kb = w (w+z) / 0,05  και       5 10
‒6 = w (w+z) (Ι) 

 

NH3 :  Kb = z (w+z) / 0, 5  και       5 10
‒6 = z (w+z) (ΙI) 

 

Προσθέτω κατά μέλη τις Ι και ΙΙ :  10
‒5 = (w+z)2 

άρα  w+z = 10
‒2,5 Μ = [ΟΗ

‒
]   και   pOH = 2,5   και pH = 14-2,5=11,5 

 

ii.  Από την ΙΙ βρίσκω :  z = 5 10
‒3,5 M  άρα     a = z/0,5 = 10

‒2,5 

 
 
Δ4.  i.    2x NH3   +  3 M2Ox   →  6 M +  x N2 +  3x H2O 
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ii.  Η αμμωνία έδρασε ως αναγωγικό καθώς το άζωτο οξειδώνεται με τον ΑΟ 

του να αυξάνεται από ‒3 σε 0    και    το M2Ox έδρασε ως οξειδωτικό καθώς το 

μέταλλο Μ ανάγεται με τον ΑΟ του να μειώνεται από +x σε 0 

iii. 2x NH3   +  3 M2Ox   →  6 M +  x N2 +  3x H2O 
             2x mol                      6 mol 
             0,5 mol                     1,5 mol 
       
άρα   x = +1 
 
iv.  Επειδή η ένωση M2O σχηματίζεται από ένα μέταλλο και ένα αμέταλλο είναι 
ετεροπολική (ιοντική) και τα φορτία είναι πραγματικά. Φαινομενικά φορτία 
έχουμε στις ομοιοπολικές ενώσεις. 
 
 

Από το Χημικό Τμήμα των  
Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Τζ.Καλαφατάκη, Γ.Παπαδαντωνάκης 
 
 

 


