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ΘΕΜΑ Α  

Α1. Σο Na όταν αντιδρά: 

α) μπορεί να δράσει τόσο ως οξειδωτικό όσο και ως αναγωγικό, 

β) μπορεί να δράσει μόνο ως αναγωγικό, 

γ) μπορεί να δράσει μόνο ως οξειδωτικό, 

δ) δεν μπορεί να δράσει ούτε ως οξειδωτικό ούτε ως αναγωγικό 

Μονάδες 5 

Α2.  ύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων,  η ενέργεια ενεργοποίησης 

είναι: 

α) η διαφορά ενέργειας αντιδρώντων και προϊόντων, 

β) η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχουν τα μόρια των αντιδρώντων ώστε 

να συγκρουστούν αποτελεσματικά, 

γ) η ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στα αντιδρώντα και το ενεργοποιημένο 

σύμπλοκο, 

δ) η κινητική ενέργεια των προϊόντων. 

Μονάδες 5 

Α3. την αντίδραση: A(g)  + xB(g) 2Γ(g)  κάποια χρονική στιγμή η ταχύτητα με 

την οποία σχηματίζεται το Γ είναι υΓ = 0,4 M/min και η ταχύτητα κατανάλωσης 

του Β είναι υΒ = 0,6 Μ/min. Επομένως ο στοιχειομετρικός συντελεστής x του 

αερίου Β είναι ίσος με: 
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α) 1  

β) 2  

γ) 3  

δ) 4 

Μονάδες 5 

Α4. ε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: N2(g) + 3H2(g) ↔  2NH3(g) 

. Τπό σταθερό όγκο αυξάνουμε τη θερμοκρασία οπότε αποκαθίσταται νέα 

ισορροπία στην οποία ο συνολικός αριθμός mol αερίων ελαττώνεται σε 

σχέση με την αρχική ισορροπία. Επομένως: 

α) η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ3 είναι εξώθερμη αντίδραση, 

β) η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ3 είναι ενδόθερμη αντίδραση, 

γ) η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ3 είναι θερμοουδέτερη αντίδραση 

δ) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ3 είναι 

ενδόθερμη ή εξώθερμη. 

Μονάδες 5 

Α5. Η ηλεκτρονιακή δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 στοιχείου Χ  με ατομικό αριθμό 

19, αναφέρεται:  

α) σε κατιόν του Χ 

β) σε ανιόν του Χ 

γ) σε άτομο του Χ 

δ) σε τίποτε από τα προηγούμενα 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. ε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία θ1οC έχει αποκατασταθεί η χημική 

ισορροπία:           H2(g)    +   I2(g)    ↔  2HI(g), ΔΗ= 52kJ 

 Ισορροπία:       1 mol    1mol       4mol            

Η πίεση στο δοχείο είναι Ρ1=20 atm 

 

α) Αν διπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου, διατηρώντας σταθερή την 

θερμοκρασία, στην νέα θέση χημικής ισορροπίας θα ισχύουν οι σχέσεις: 

i) P2=10 atm , ii) 10 atm < P2 < 20 atm ,  iii) nHI=4 mol , iv) ρΧΙ1=ρΧΙ2 

αιτιολογείστε την απάντηση σας 

β) την αρχική θέση ισορροπίας ελαττώνουμε την θερμοκρασία διατηρώντας 

σταθερό τον όγκο του δοχείου, οπότε αποκαθίσταται νέα θέση χημικής 

ισορροπίας. Να εξηγήσετε πως μεταβάλλονται η Κc και η πίεση στο δοχείο. 

Μονάδες  7 

 

Β2. Σο ξύδι αποτελείται από αιθανικό οξύ σε περιεκτικότητα που κυμαίνεται 

περίπου από 4% - 8% σε αιθανικό οξύ κατ' όγκο, οπότε το αιθανικό οξύ είναι 

το δεύτερο κυριότερο συστατικό του ξυδιού. Όταν αυτό αναμειχθεί με 

υδατικό διάλυμα αμμωνίας πραγματοποιείται η έξης αντίδραση:               

CH3COOH(aq) + NH3(aq) ↔ CH3COO- 
(aq) + NH4

+
(aq) 

α) Να προβλέψετε  προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία 

β) Να προβλέψετε αν το υδατικό διάλυμα του άλατος CH3COONH4 είναι όξινο, 

βασικό ή ουδέτερο. 
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Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας 

Δίνονται : ΚαCH3COOH=10-5 και ΚbNH3 =10-5   Kw=10-14 

Μονάδες  10 

 

Β3. α) Διαθέτουμε ένα στοιχείο Χ για το οποίο έχουμε τα εξής δεδομένα: 

I. Η απόλυτη τιμή από το άθροισμα όλων των κβαντικών αριθμών του 

spin είναι +3 

II. Σο άθροισμα όλων των αζιμουθιακών αριθμών των κατειλημμένων 

υποστιβάδων είναι 4 

Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου Χ σε υποστιβάδες 

β) Σο στοιχείο Ψ ανήκει στην ίδια περίοδο με το Χ και έχει την μεγαλύτερη 

ενέργεια πρώτου ιοντισμού από όλα τα στοιχεία της περιόδου του. Να γραφεί 

η ηλεκτρονιακή δόμηση του στοιχείου Ψ σε υποστιβάδες καθώς να βρεθεί η 

ομάδα και η περίοδος στην οποία ανήκει. 

γ) Σο στοιχείο Χ εμφανίζεται στα διαλύματα μόνο υπό τη μορφή των κίτρινων 

ιόντων, ΧO4
2-ή των πορτοκαλόχρωμων ιόντων Χ2O7

2-, δεδομένης της 

ισορροπίας: 

2ΧO4
2- + 2Η+    Χ2O7

2- + H2O 

i) Να εξηγήσετε αν η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική 

ii) Αυξάνοντας την ποσότητα του οξέος, τι χρώμα θα αποκτήσει το 

διάλυμα¨ 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                 Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα: 

 

 

α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α έως Μ. 

β) Η κύρια μέθοδος παραγωγής της αιθανάλης περιλαμβάνει την αντίδραση 

του αιθενίου μέσω της διεργασίας Γουάκερ (Wacker process).  

Η διεργασία περιλαμβάνει την αντίδραση του αιθενίου με οξυγόνο 

χρησιμοποιώντας ένα ομοιογενές καταλυτικό σύστημα παλλαδίου - χαλκού 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

 

i) Να υποδείξετε ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό μέσo 

στην παραπάνω αντίδραση 

ii) Να προτείνετε ένα τρόπο διάκρισης των ενώσεων Β, Θ,  Γ, και της 

αιθανάλης, αν αυτές βρίσκονται σε 4 διαφορετικά δοχεία. Να 

γραφούν οι κατάλληλες εξισώσεις. 

Μονάδες 19 
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Γ2. Η γλυκόζη είναι απλός μονοσακχαρίτης που βρίσκεται στα φυτά. Είναι 

ένας από τους τρεις διατροφικούς μονοσακχαρίτες, μαζί με τη φρουκτόζη και 

τη γαλακτόζη, οι οποίοι απορροφώνται άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος 

κατά τη διάρκεια της πέψης. Η γλυκόζη είναι ένα από τα κύρια προϊόντα της 

φωτοσύνθεσης και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την κυτταρική αναπνοή.  

Για να παρασκευάσουμε ένα υδατικό διάλυμα γλυκόζης (C6H12O6) διαλύουμε 

90 g της σε νερό με τελικό όγκο 2,5 L (διάλυμα Τ1). Η θερμοκρασία είναι 

στους 27 °C.   

α)  Να υπολογίσετε την ωσμωτική του πίεση. 

β) Αραιώνουμε  100  mL  του  διαλύματος  Τ1   με  300  mL  νερό.  Να 

υπολογίσετε   την   ωσμωτική   του   πίεση   του   διαλύματος   Τ2 που 

σχηματίζεται στους 27 °C. 

Δίνεται:   ΑrC:12 ΑrH:1 ΑrO:16 και R=0.082 atm L / mol K 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα  

Τ1: Ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση 0,02 Μ και όγκο 500 ml 

Τ2: Ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΒ με συγκέντρωση 0,1 Μ και όγκο 100 ml 

Σα 2 οξέα και στα δύο διαλύματα έχουν τον ίδιο βαθμό ιοντισμού α. 

α) ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο ; 

β) ποιο από τα δύο διαλύματα έχει την μικρότερη τιμή  pΗ; 

γ) διαθέτουμε υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΑ και υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΒ 

τα οποία έχουν την ίδια συγκέντρωση. Ποιο από τα δύο διαλύματα έχει 

μεγαλύτερη τιμή pΗ ; 

Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25oC , ισχύουν οι 

γνωστές προσεγγίσεις 

Μονάδες  6 
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Δ2. α) Διαβιβάζουμε 0,3 mol HI (χωρίς μεταβολή του όγκου ) σε 300 mL 

υδατικού διαλύματος KMnO4 0,1 M  

i) Να συμπληρωθούν οι συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης: 

HI + KMnO4 →  I2 + KI + MnI2 + H2O 

ii) Να υπολογιστεί η ποσότητα του I2 σε mol, που παράγεται από την 

αντίδραση. 

β) Σο HI που δεν οξειδώθηκε συλλέγεται χωρίς απώλειες και μεταφέρεται σε 

δοχείο, όγκου V = 0,6 L, και δημιουργείται υδατικό διάλυμα Τ1. 

i) Να βρεθεί το pH του διαλύματος. 

ii) κατατάξτε τα παρακάτω οξέα κατά αυξανόμενο σημείο ζέσης.  

ΗBr, HI, HF, HCl .    Δίνονται τα Ar :  F=19 , Cl=35,5 Br=80 , I=127 

Αιτιολογείστε την απάντηση σας. 

Μονάδες  6 

 

Δ3. Σο διάλυμα Τ1 ( από το ερώτημα Δ2) χρησιμοποιείται ως πρότυπο 

διάλυμα για την ογκομέτρηση διαλύματος ΝΗ3 όγκου 50 ml και 

συγκέντρωσης C2 παρουσία κατάλληλου δείκτη ΗΔ. Για το ισοδύναμο σημείο 

της ογκομέτρησης καταναλώθηκαν 50 ml πρότυπου διαλύματος. 

α) να βρεθεί η συγκέντρωση C2 του ογκομετρούμενου διαλύματος 

β) να βρεθεί το pH στο ισοδύναμο σημείο 

γ) πόσος όγκος προτύπου διαλύματος έχει προστεθεί όταν στο 

ογκομετρούμενο διάλυμα όταν αυτό έχει αποκτήσει pH=8; 

δ)  το ισοδύναμο σημείο ο βαθμός ιοντισμού του δείκτη είναι 2/3. Να βρείτε 

την σταθερά ιοντισμού του δείκτη. 

Δίνονται : ΚbNH3=10-5 , log5=0,7, Kw=10-14, επιτρέπονται οι γνωστές 

προσεγγίσεις.  

Μονάδες 13  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

 

Β1. α) Με τον διπλασιασμό του όγκου του δοχείου η θέση χημικής 

ισορροπίας δεν μετατοπίζεται διότι Δnαερίων = 0. Άρα η πίεση στο δοχείο θα 

υποδιπλασιαστεί λόγω P*V=n*R*T. Άρα σωστή απάντηση το i. 

Επιπρόσθετα, σωστή  είναι και η iii διότι:                     

                                               H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g), ΔΗ= 52kJ 

                        Ισορροπία 1:     1 mol    1mol       4mol  

                        Μεταβολή            (καμία μετατόπιση) 

                        Ισορροπία 2:      1 mol    1mol       4mol 

β) με την ελάττωση της θερμοκρασίας η θέση χημικής ισορροπίας 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά δηλαδή προς την κατεύθυνση όπου εκλύεται 

θερμότητα δηλαδή προς την κατεύθυνση της εξώθερμης αντίδρασης. Η Κc 

μειώνεται διότι η μεταβολή της θερμοκρασίας μετατοπίζει την θέση χημικής 

ισορροπίας αριστερά. Η πίεση θα μειωθεί λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 

από P*V=n*R*T ( nολ = σταθερά ) 

 

Β2.  α) Γνωρίζουμε ότι η θέση της ισορροπίας στις πρωτολυτικές αντιδράσεις 

είναι μετατοπισμένη προς το ασθενέστερο οξύ και την ασθενέστερη βάση. 

Άρα πρέπει να συγκρίνω τα  CH3COOH,  NH4
+ ως οξέα και NH3 CH3COO- ως 

βάσεις. Η Κα του CH3COOH είναι 10-5 ενώ η Κα του NH4
+ είναι 10-9 (Κα*Κb=Kw). 

Άρα ασθενέστερο οξύ είναι το NH4
+. Αντίστοιχα, συγκρίνω και τις βάσεις όπου  
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η Κb της NH3 είναι 10-5  και η Κb του CH3COO- είναι 10-9. υνεπώς ασθενέστερη 

βάση είναι η CH3COO-. Με βάση τα παραπάνω η ισορροπία είναι 

μετατοπισμένη προς τα δεξιά. 

β) CH3COONH4  CH3COO- + NH4
+ 

CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OH- 

NH4
++ H2O ↔ NH3 + H3O+ 

Επειδή ΚbCH3COO- = ΚαNH4+=10-9 
 [OH-]= [H3O+] 

 το διάλυμα είναι ουδέτερο. 

 

Β3. α) Χ  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 

β) Ψ  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6        18η ομάδα,  4η περίοδος 

γ)   i) η αντίδραση είναι μεταθετική διότι κανένας αριθμός οξείδωσης κανενός 

στοιχείου δεν μεταβάλλεται. 

ii) με την προσθήκη οξέος η θέση της χημικής ισορροπίας μετατοπίζεται 

δεξιά. Έτσι το διάλυμα θα αποκτήσει πορτοκαλί χρώμα διότι θα αυξηθεί η 

ποσότητα των ιόντων Χ2O7
2-. 

 

Γ1. 

Α  CH3CH2COOCH2CH2CH3              Z  CH3CH2MgCl 

Β  CH3CH2COOΗ                                 Θ  CH≡CH 

Γ  CH3CH2CΗ2ΟΗ                               K  CH3CHO 

Δ  CH3CH2CN                                      Λ  CH3CH2(OH)CH2CH3
 

Ε  CH3CH2Cl                                       M  CH3CH=CHCH3
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β) i) Ο2: Οξειδωτικό  

CH2= CH2: αναγωγικό  

ii) Β CH3CH2COOΗ                                 Θ CH≡CH 

      Γ CH3CH2CΗ2ΟΗ                               K CH3CHO 

Αρχικά στα 4 δοχεία θα προσθέσουμε SOCl2 με το οποίο θα αντιδράσει μόνο 

η ένωση Γ και θα ελευθερωθεί μίγμα αερίων SO2 και HCl. 

CH3CH2CΗ2ΟΗ + SOCl2  CH3CH2CΗ2Cl + SO2↑ + HCl↑.  

την συνέχεια θα προσθέσουμε στα υπόλοιπα 3 δοχεία Βr2/CCl4 , όπου θα 

αντιδράσει (αποχρωματίζοντας το καστανέρυθρο Br2) μόνο η ένωση Θ η 

οποία είναι αλκίνιο. 

 CH≡CH + 2Βr2  CH(Βr2)CH(Βr2) 

τα 2 δοχεία που έμειναν θα προσθέσουμε Na με το οποίο θα αντιδράσει η 

ένωση Β που είναι οξύ και θα ελευθερωθεί αέριο Η2. 

CH3CH2COOΗ + Na  CH3CH2COONa + ½ Η2↑ 

  

Γ2. α.     n=m/Mrn=0,5 mol άρα C1=n/VC1=0,2M    

Εφαρμόζουμε το νόμο του Van’t Hoff. 

Π1= C1RT = 0,2 ⋅ 0, 082 ⋅ 300 = 4,92 atm 

β.  Σο διάλυμα Τ2 έχει όγκο 100 mL + 300 mL = 400 mL.  

Η ποσότητα των moL είναι σταθερή. 

n1= n2⇔ C1V1= C2V2⇔ C2=C1V1/V2=0,2 ⋅ 0,1/0, 4= 0,05 M 



 

 

1

1 

Π2= C2RT = 0, 05 ⋅ 0, 082 ⋅ 300 = 1,23 atm 

 

Δ1.  α) 

Τ1:                ΗΑ+ H2O ↔ Α-
 + H3O+ 

Ισορροπία   0,02-χ               χ        χ 

Κα1 = α2Ϗ0,02    (1) 

Τ2:                ΗΒ+ H2O ↔ Β-
 + H3O+ 

Ισορροπία   0,1-ψ                ψ        ψ 

Κα2 = α2Ϗ0,1 (2) 

Διαιρώντας τις σχέσεις 1 και 2 κατά μέλη προκύπτει ότι Κα2 > Κα1 άρα 

ισχυρότερο οξύ είναι το ΗΒ. 

β) α1=χ/0,02 και α2=ψ/0,1 όμως α1=α2 συνεπώς διαιρώντας τις σχέσεις 

προκύπτει ότι ψ=5χ συνεπώς  η [Η3Ο+]2>[Η3Ο+]1 , από τον τύπο pH= -log[H3O+] 

προκύπτει ότι pHΗΒ< pHΗΑ 

γ) ΝαΑ  Α-
 + Να+                           Α-

 + H2O ↔ ΗΑ + OΗ- 

                                      C-k                 k        k 

    ΝαΒ  Β-
 + Να+                         Β-

 + H2O ↔ ΗΒ + OΗ- 

                                   C-w                w        w 

Εφόσον Κα2 > Κα1  Κb2<Kb1 από Κα*Κb= Kw δηλαδή ΚbΒ-<KbΑ-  άρα [OΗ-] Β- 

<[OΗ-] Α-  .   υνεπώς το pOHΒ- > pOHA- άρα pH ΝαB< pH ΝαΑ 
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Δ2. α) 

i) 16HI + 2KMnO4 →  5I2 + 2KI + 2MnI2 + 8H2O 

ii) n KMnO4 = C*V=0,03 mol 

σε έλλειμμα  βρίσκεται το KMnO4 οπότε   n I2  = 0,075 mol 

 

β) i) τα mol του HI που δεν οξειδώθηκαν είναι 0,06 mol 

άρα C=n/V  C=0,1 M 

           ΗI+ H2O  I-
 + H3O+ 

Aρχ    0,1 

Σελ      -                 0,1     0,1   

[Η3Ο+]= 0,1Μ, από τον τύπο pH= -log[H3O+]=1 

ii)  Όσο πιο ισχυρές οι διαμοριακές δυνάμεις τόσο υψηλότερο είναι το σημείο 

ζέσεως. Ανάμεσα στα μόρια του HF, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υδραλογόνα, 

αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και τη 

μεγαλύτερη τιμή στο σημείο ζέσεως. τα υπόλοιπα αναπτύσσονται δεσμοί 

διπόλου-διπόλου και όσο μεγαλύτερο το Mr τόσο ισχυρότεροι οι δεσμοί και 

τόσο υψηλότερο το σημείο ζέσεως. Άρα : 

.Ζ  :  HCl < HBr < HI < HF 

 

Δ3. 

α) NH3 + HI  NH4I 



 

 

1

3 

 

το ισοδύναμο σημείο ισχύει ότι : n HI =n NH3  0,05*0,1=0,05*C2 

C2=0,1 M 

β)         NH3 + HI  NH4I 

αρχ     0,005   0,005 

τελ        -          -           0,005        C NH4I = n/V=0,005/0,1=0,05 M 

NH4I  NH4
++ I-                                      NH4

++ H2O ↔ NH3 + H3O+ 

                            Ισορρ.0,05-χ                 χ        χ  

Κα=χ2/0,05 χ= 10-5,5* 5 άρα pH= -log[H3O+]=5,15 

γ)        Επειδή το pH= 8  (βασικό ) θα καταναλωθεί πλήρως το ισχυρό οξύ. 

Έστω n τα mol του ΗΙ         

              NH3 + HI  NH4I 

αρχ     0,005     n 

α/π       -n         -n           n 

τελ     0,005-n    -           n 

προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα άρα C’NH3 = 0,005-n/V’  και C’ NH4I = n/V’ 

pH= pKa + log C’NH3 / C’ NH4I  C’ NH4I = 10 C’NH3  n=0,05/11 mol  

άρα V= 0,5/11 L 
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δ)   το ισοδύναμο σημείο η [H3O+]=10-5,5Ϗ 5 Μ 

              ΗΔ+ H2O ↔ Δ-
 + H3O+ 

Ισορρ   C-ac                aC      aC 

KaΗΔ= aCϏ[H3O+]/ C(1-a)= a Ϗ[H3O+]/ 1-a  KaΗΔ= 2Ϗ10-5,5Ϗ 5 

 

Από το Χημικό Τμήμα των  

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

 Τ.Καλαφατάκη, Γ.Παπαδαντωνάκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


