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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Θεωρούμε ότι η ταχύτητα μιας αντίδρασης διπλασιάζεται όταν αυξάνεται 

η θερμοκρασία κατά 10ο C. Αν μία αντίδραση ολοκληρώνεται στους 100ο C σε 

160s τότε στους 150ο C (με τις ίδιες αρχικές ποσότητες αντιδρώντων) θα 

ολοκληρώνεται σε χρόνο : 

α) 80s 

β) 5s 

γ) 32s 

δ) 20s 

Μονάδες 5 

Α2.  Υδατικό διάλυμα NaNO3 έχει pH=6,5 στους θ οC. H θερμοκρασία θ οC 

είναι: 

α) μικρότερη των 25 οC 

β) μεγαλύτερη των 25 οC 

γ) ίση με 25 οC 

δ) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

Μονάδες 5 

Α3.  Το ιόν με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε ένα υδατικό διάλυμα H2SΟ4 

συγκέντρωσης 0,5Μ είναι: 

α) HSO4 ‒ 

β) SO4 2
‒
 

γ) OH
‒
 

δ) H3O+ 

Μονάδες 5 
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Α4. Σε ποιά από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του 

υδρογόνου , η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει μικρότερο μήκος κύματος ; 

α. n=4 → n=2 

β. n=1 → n=3 

γ. n=5 → n=2 

δ. n=2 → n=1 

Μονάδες 5 

Α5.  Ποιά από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν αντιδρά με αμμωνία; 

α. μεθυλοχλωρίδιο 

β. μεθανικό οξύ 

γ. μεθανόλη 

δ. φαινόλη 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1 Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ποσότητες αερίων Α,Β και 

πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση: 

Α(g) + 2Β(g) 2Γ(g) + 3Δ(g) 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης δύο 

από τις ουσίες που συμμετέχουν στην αντίδραση: 
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i. Να βρείτε σε ποιες ουσίες αντιστοιχούν οι καμπύλες 1 και 2. 

ii. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης. 

iii. Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των Α, Β, Γ και Δ  τις χρονικές 

στιγμές 0 και 8 min. 

 

Aπό το διάγραμμα έχουμε: 

 

 Α Β Γ Δ 

t = 0 min     

t = 8 min     

 

Μονάδες 9,5 

 

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 : 

 

 
Να αντιστοιχήσετε το κάθε τροχιακό στην σωστή καμπύλη i , ii, iii.     

                 Μονάδες 3  



 

 

4 

 

Να αιτιολογήσετε.      

Μονάδες 2 

                                                                                                                                    

β) Η επίλυση της εξίσωσης Schrφdinger 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. Υδατικό διάλυμα Δ1 περιέχει οξύ ΗΑ ή βάση Β . 50mL του διαλύματος  

Δ1 ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα Δ2 που περιέχει ΝaΟΗ ή HCl 

συγκέντρωσης 0,2Μ. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η καμπύλη της 

ογκομέτρησης: 

 
 

Για την πλήρη εξουδετέρωση του Δ1 απαιτούνται 50mL του διαλύματος Δ2. 

Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις : 
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i) το ογκομετρούμενο διάλυμα Δ1 περιέχει οξύ ή βάση ; 

ii) το ογκομετρούμενο διάλυμα Δ1 περιέχει ασθενή ή ισχυρό ηλεκτρολύτη ; 

iii) έχουμε περίπτωση αλκαλιμετρίας ή οξυμετρίας ; 

Μονάδες 4.5 

 

iv) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη στο διάλυμα Δ1. 

 

Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Δίνεται διάγραμμα με αντιδράσεις : 

 
 

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, 

Θ, Κ, Λ, Μ,Ν, Ξ και της CνH2νΟ2 οι οποίες αποτελούν τα κύρια προϊόντα των 

αντιδράσεων 

Μονάδες 12 
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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 

 

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 2 
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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 3 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Σε κενό δοχείο όγκου 1 L και σε σταθερή θερμοκρασία εισάγονται 1,8mol 

N2 και 0,8 mol H2 τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με την χημική εξίσωση: 

Ν2(g) + 3H2(g)  2ΝH3(g) 

Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας δεσμεύεται όλη η ποσότητα της ΝH3 

που έχει σχηματισθεί και διαλύεται σε καθαρό νερό οπότε σχηματίζεται 

διάλυμα όγκου 400 mL, διάλυμα Δ1 το οποίο παρουσιάζει pH ίσο με 11,5 

στους 25 οC. 

 

i. Να υπολογίσετε την Kc της ισορροπίας: 

 Ν2(g) + 3H2(g)  2ΝH3(g) 

Μονάδες 2 

ii. Ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης σχηματισμού της αμμωνίας; 

Μονάδες 1 

 

iii. Αν το δοχείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αντίδραση είχε μεγαλύτερο 

όγκο το διάλυμα Δ1 θα είχε το ίδιο, μικρότερο ή μεγαλύτερο pH; Να 

αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 

 

iv. Ποσότητα αέριας αμμωνίας ίση με αυτή που περιέχεται σε 200 mL του 

διαλύματος Δ1 αντιδρά με την απαιτούμενη στοιχειομετρικά ποσότητα CuO 

σύμφωνα με την αντίδραση    ΝΗ3 + CuO N2 + Cu + H2O 
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Α. Να γράψετε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές στη χημική εξίσωση της 

αντίδρασης που πραγματοποιείται. 

Β. Να υπολογίσετε τη μάζα του CuO που καταναλώθηκε. 

Μονάδες 6 

 

v. Τα υπόλοιπα 200 mL του  διαλύματος Δ1 αντιδρούν με τη στοιχειομετρικά 

απαιτούμενη ποσότητα CH3CH2Br οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2 όγκου 200 mL. 

Το διάλυμα Δ2 αναμειγνύεται με 400 mL διαλύματος ΚΟΗ 0,25 Μ, οπότε 

προκύπτει διάλυμα Δ3 που έχει pH ίσο με 10. Να υπολογίσετε την σταθερά 

ιοντισμού Kb της CH3CH2NH2. 

Μονάδες 4 

Δίνεται ότι: 

 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25 οC 

 Kw = 10-14 , Κb(ΝH3) = 10-5 

 Αr(Cu) = 63,5, Αr(Ο) = 16 

Από τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπονται οι γνωστές προσεγγίσεις. 

 

 

Δ2. Δίνεται διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1 Μ, διάλυμα Δ1 και 

διάλυμα Βa(OH)2συγκέντρωσης 0,05 Μ, διάλυμα Δ2.  

i. Να βρείτε το pH του διαλύματος Δ1 και τον βαθμό ιοντισμού του ΗA στο 

διάλυμα Δ1.  

ii. Να βρείτε το pH του διαλύματος Δ2.  

iii. Πόσα mL του διαλύματος Δ2 πρέπει να προστεθούν σε 400 mL του 

διαλύματος Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ3 με pH = 5; 

Μονάδες 4+2+4 

 

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 oC όπου Kw = 10-14,  

Κa(ΗA) = 10-5 
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ΘΕΜΑ  Α 

 

Α1. β, Α2. β , Α3. δ, Α4. δ, Α5. γ 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

B1 

i. Από την στοιχειομετρία της αντίδρασης βρίσκουμε ότι η καμπύλη 1 
απεικονίζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης του αντιδρώντος Α και η καμπύλη 
2 αυτή του προϊόντος Γ. 

ii.   

 
iii. 

 Α Β Γ Δ 

t = 0 min 0,8 M 0,8 M 0 0 

t = 8 min 0,4 M 0 M 0,8 M 1,2 M 

 

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 

 

UΜΕΣΗ	=
1

2

ΔC(Γ)

Δt

0,8	-	0

8
ή	UΜΕΣΗ	=

1

2
ή	UΜΕΣΗ	=	0,05	mol/L	min
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Β3. i) To ογκομετρούμενο διάλυμα περιέχει οξύ (ΗΑ) αφού πριν αρχίσει η 

ογκομέτρηση το pH είναι κάτω από 7 και σταδιακά αυξάνεται αφού 

προσθέτουμε το πρότυπο που προφανώς είναι NaOH (από καμπύλη) 

 

ii) Από την καμπύλη ογκομέτρησης παρατηρούμε οτι το pH στο ισοδύναμο 

σημείο είναι μεγαλύτερο του 7 άρα το ΗΑ είναι ασθενές οξύ. Αν ήταν ισχυρό 

στο Ι.Σ το pH θα ήταν 7. 

 

iii) Αλκαλιμετρία έχουμε όταν ογκομετρείται ένα οξύ με πρότυπο διάλυμα 

βάσης. Άρα εδώ έχουμε αλκαλιμετρία. 

 

iv) Στο Ι.Σ έχουμε πλήρη εξουδετέρωση : 

HA + NaOH → NaA + H2O 

άρα n(HA) = n(NaOH) και c ·0,05 = 0,2· 0,05 

άρα c = 0,2 M 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Οι συντακτικοί τύποι τον ενώσεων είναι : 

CνH2νΟ2: HCOOCH2CH3      K: CH3CH2CH(ΟΗ)CN 

Β: HCOONa                          Λ: CH3CH2CH(ΟΗ)COOH 

Γ: CH3CH2OH                       Μ: CH3CH2-CΟ-COOH 

Δ: CH3COOH                        Ν: CH3CH2CHO 

Ε: CH3CH2Cl                          Ξ: CH3CH2CH(OH)CH2CH3 

Ζ: CH3CH2MgCl 

Θ: CH3CH2CH(OMgCl)CH2CH3 

 

Γ2.α. 

2KMnO4+ 5(COOH)2+ 3H2SO4 → K2SO4+ 2MnSO4+ 10CO2↑ +8H2O 

 

β. οξειδωτικό : KMnO4 

αναγωγικό : (COOH)2 
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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. Η 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 συγκέντρωσης του 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.  i. Από την έκφραση της Kc έχουμε: 

 
ii. H απόδοση της αντίδρασης σχηματισμού της αμμωνίας  ισούται με το 

κλάσμα του mol του συστατικού που είναι σε έλλειψη, δηλαδή του Η2, οπότε: 

 

  

 

 

iii.  Αν το δοχείο στο οποίο πραγματοποιείται η αντίδραση σχηματισμού της 

αμμωνίας έχει μεγαλύτερο όγκο η θέση της χημικής ισορροπίας της 

αντίδρασης θα μετατοπισθεί προς τα αριστερά με αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό μικρότερης ποσότητας αμμωνίας οπότε το pH του διαλύματος Δ1 

θα είναι μικρότερο. 

 

 

iv.  Α. H χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται είναι: 

2ΝΗ3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2O 

 

Β. Να υπολογίσετε τη μάζα του CuO που καταναλώθηκε. 

Τα mol της ΝΗ3 που υπάρχουν στο διάλυμα είναι: 

n(NH3) = CΒΑΣΗΣ V ή n(NH3) = 1 0,2 ή n(NH3) = 0,2 mol 

 

Κc	=
[N2]	[H2]

3

0,42

1,6

[NH3]
2

ή	Κc	=
1

1

0,23

13

ή	Κc	=	12,5

	a	=
3y

0,8
ή	a	=	0,75	οπότε	η	απόδοση	της	αντίδρασης	είναι	75	%.
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2ΝΗ3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O 

2 mol  3 mol  1 mol  3 mol  3 mol 

0,2mol  z       

 

Από την παραπάνω αναλογία βρίσκουμε z = 0,3 mol ή 23,85 g CuO 

καταναλώθηκαν. 

 

v.  Τα mol της ΝΗ3 που υπάρχουν στο διάλυμα είναι: 

n(NH3) = CΒΑΣΗΣ V ή n(NH3) = 1 0,2 ή n(NH3) = 0,2 mol 

 

ΝΗ3 + CH3CH2Br  CH3CH2ΝΗ3Br 

1 mol  1 mol  1 mol 

0,2mol    κ 

 

Από την παραπάνω αναλογία βρίσκουμε κ = 0,2 mol. 

 

Έχουμε ανάμιξη διαλυμάτων ουσιών που αντιδρούν μεταξύ τους. Βρίσκουμε 

τα mol της καθεμίας: 

mol CH3CH2ΝΗ3Br = 0,2 

mol KOH =0,4 0,25 = 0,1 

 

mol CH3CH2ΝΗ3Br + KOH  CH3CH2ΝΗ2 + ΚBr + H2O 

Αρχικά 0,2  0,1  -  -   

Αντ. λ  λ  -  -   

Παρ. -  -  λ  λ   

Τελικά  0,2 - λ  0,1-λ  λ  λ   

 

Προφανώς αντιδρά όλο το KOH οπότε 0,1 – λ = 0 ή λ = 0,1. Στο διάλυμα που 

προκύπτει έχουμε την ασθενή βάση CH3CH2ΝΗ2 και το άλας CH3CH2ΝΗ3Br με 

συγκεντρώσεις: 
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Από την εξίσωση των Henderson – Hasselbalch για το ρυθμιστικό διάλυμα 

CH3CH2ΝΗ2 -CH3CH2ΝΗ3Br έχουμε: 

 
 

 

Δ2. 

i. 
mol / L HΑ + Η2Ο  Η3Ο + + Α-1 

Αρχικά C(HΑ)    -  - 

Ιοντ/Παρ -z    +z  +z 

Τελικά C(HΑ) - z     z  z 
 

Από την έκφραση της Ka για το ασθενές οξύ ΗΑ λαμβάνοντας τις 

κατάλληλες προσεγγίσεις  

έχουμε z = 10-3 M ή pH = 3.O βαθμός ιοντισμού του ΗΑ είναι a = 10-3 / 0,1  

ή a = 0,01 

 

ii. 
mol / L  Βa(OH)2  Βa +2 + 2ΟΗ-1 

Αρχικά  C(Βa(OH)2)  -  - 

Τελικά  -  C(Βa(OH)2)  2C(Βa(OH)2) 

 

CΒΑΣΗΣ(1)	=
0,1

0,6
ή	CΒΑΣΗΣ(1)	=	0,167	M

CΑΛΑΤΟΣ(1)	=
0,1

0,6
ή	CΑΛΑΤΟΣ(1)	=	0,167	M

pOH	=	pKb	+	log
CΒΑΣΗΣ(1)

CΑΛΑΤΟΣ(1)
ή	4	=	pKb	+	log

0,167

0,167
ή	pKb	=	4	οπότε	Kb	=	10-4
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Προφανώς [ΟΗ-] = 2 C(Βa(OH)2) = 2 0,05 = 0,1 M οπότε pOH = 1 και  

pH = 13. 

 

 

iii. Έχουμε ανάμιξη διαλυμάτων ουσιών που αντιδρούν μεταξύ τους. 
Βρίσκουμε τα mol της καθεμίας:    mol HΑ = C(HΑ) V(HΑ) = 0,04     /   
    mol Βa(OH)2 = C(Βa(OH)2) V(Βa(OH)2) = 0,05V 
 

mol Βa(ΟΗ)2 + 2ΗΑ  ΒaΑ2        

+      

2Η2Ο 

Αρχικά 0,05V  0,04  -  - 

Αντ/Παρ -k  -2k  +k  +2k 

Τελικά  0,05V - k  0,04 - 2k  k  2k 

 

Για να προκύψει διάλυμα Δ3 με pH = 5 αντιδρά όλο το Βa(ΟΗ)2 οπότε 

0,05V – k = 0  ή   k = 0,05V 

 

Στο τελικό διάλυμα έχουμε το οξύ ΗΑ και το άλας ΒaΑ2 με συγκεντρώσεις: 

 

 

mol / L  ΒaΑ2  Βa +2 + 2Α- 

Αρχικά  C(BaA2)  -  - 

Τελικά  -  C(BaA2)  2C(BaA2) 

 

 

C(HΑ)ΤΕΛΙΚΗ	=
0,04	-	0,1V

0,4	+	V
και C(ΒaΑ2)	=

0,05V

0,4	+	V
αντίστοιχα.
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mol / L HΑ + Η2Ο  Η3Ο
+ 

+ Α-1 

Αρχικά C(HΑ)ΤΕΛ    -  - 

Ιοντ/Παρ -λ    +λ  +λ 

Τελικά C(HΑ)ΤΕΛ - λ     λ  λ + 2C(ΒaΑ2) 

 

 

Από την έκφραση της Ka για το ασθενές οξύ ΗA έχουμε, αφού pH = 5 ή  

[Η3Ο+] = λ = 10-5 Μ, 

κάνοντας τις κατάλληλες προσεγγίσεις, V = 200 mL. 

 

 

 

Από το Χημικό Τμήμα των  
Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Τζ.Καλαφατάκη, Γ.Παπαδαντωνάκης 

 

* Τα θεματα Β1, Δ1, Δ2 χρησιμοποιήθηκαν από Φύλλα Εργασίας 

των φροντιστηρίων Πουκαμισάς 

 


