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σελίδα 1 από 4 

Ονοματεπώνυμο:  _________________________________________________________________ Ημ/νία:  _____________________ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1-Α5: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: 

Α1. Από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

i. SO2  + 2NaOH   Na2SO3 + H2O 

ii. SO2  + H2S   3S + 2H2O 

iii. SO2  + 2HNO 3   2NO2 + H2SO4  

το SO2 δρα ως οξειδωτικό: 

α) στην i. β) στην ii. γ) στην iii. δ) σε καμία. 

Α2. Για την αντίδραση: Α (g ) + 3Β (g )   2Γ (g )  ο ρυθμός κατανάλωσης του Α είναι υ1, 

ενώ ο ρυθμός παραγωγής του Γ είναι υ2. Ισχύει: 

α) υ1=υ2 β) υ1=2·υ2 γ) υ2=2·υ1 δ) υ1=3·υ2 

Α3. Δίνεται η ισορροπία: N2 (g ) + 3H2 (g )   2NH3 (g ). Η ποσότητα της NH3 στην κατάσταση 

ισορροπίας απομονώνεται και διαλύεται σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα με pH=x στους 25°C. 

Αν στην αρχική ισορροπία προσθέσουμε ποσότητα H2 και κατόπιν επαναλάβουμε την ίδια 

διαδικασία, το διάλυμα που θα προκύψει θα έχει στους 25°C: 

α) pH>x β) pH=x γ) pH<x δ) pOH=x 

Α4. Ποια από τις επόμενες μεταβολές θα προκαλέσει αύξηση της ποσότητας του SO3 στην 

ισορροπία: 2SO2 (g ) + O2 (g )   2SO3 (g ),  ΔΗ<0 

α) αύξηση της θερμοκρασίας γ) ελάττωση του όγκου του δοχείου 

β) απομάκρυνση του O2 δ) αύξηση της πίεσης με προσθήκη ευγενούς αερίου 

Α5. Το άθροισμα όλων των συντελεστών (αντιδρώντων και προϊόντων) της αντίδρασης: 

……FeO + ……HNO3    ……Fe(NO3)3  + ……NO + ……H2O είναι: 

α) 20 β) 22 γ) 28 δ) 30 

Α6. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Όλες οι άκυκλες κορεσμένες οργανικές ενώσεις με μοριακό τύπο C3H8O αποχρωματίζουν 

το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. 

β) Αν KC είναι η σταθερά ισορροπίας μιας χημικής εξίσωσης, τότε για την KC’ της αντίστροφής 

της θα ισχύει: KC’= -KC 

γ) Όλες οι καύσεις είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. 

δ) Η χημική ισορροπία: PbI2 (s )   Pb2+
(a q) + 2I−

( aq )  χαρακτηρίζεται ως ετερογενής. 

ε) Το Buna N προκύπτει με συμπολυμερισμό. 

 (Α1-Α5: 5x4=20, A6: 5 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά, γράφοντας στην κόλλα σας τον αριθμό του κενού και δίπλα 

την κατάλληλη λέξη ή αριθμό: 

α) Η καύση των υδρογονανθράκων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ___(1)____ 

αντίδρασης. Έτσι, κατά την καύση 1moℓ αιθανίου (C2H6), ___(2)____ ποσό θερμότητας ίσο με 

800kJ. H αντίδραση αυτή μπορεί να εκφραστεί με την παρακάτω ___(3)____ εξίσωση: 

2C2H6 (g )  + 7O2 (g )    4CO2 (g )  + 6H2O ( ℓ )  + ___(4)___kJ 

β) H χημική κινητική μελετά την ταχύτητα, τους ___(5)____ που την επηρεάζουν και τους 

___(6)____ των αντιδράσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων για να αντιδράσουν 

δύο μόρια πρέπει να συγκρουστούν αποτελεσματικά, δηλαδή η σύγκρουσή τους να έχει 

κατάλληλο ___(7)____ και κατάλληλη ___(8)____.  

γ) Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted-Lowry, ένα οξύ ___(9)____ πρωτόνιο και μετατρέπεται 

στη ___(10)____ του ___(11)____. Επίσης, τα οξέα και οι βάσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι 

μόρια, αλλά μπορεί να είναι και ___(12)____. 

Β2. Σε κενό δοχείο στους θ°C εισάγεται ποσότητα αερίου Α και αποκαθίσταται η ισορροπία: 

Α (g )   Β (g )  

Αν η σταθερά KC=1 στους θ°C, τότε για την απόδοση της αντίδρασης ισχύει: 

α) α=100% γ) α=25% 

β) α=50% δ) δεν μπορεί να υπολογιστεί 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

Β3. Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 τα οποία περιέχουν HCℓ, CH3COONa και 

NH4Cℓ αντίστοιχα. Τα διαλύματα αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25°C και έχουν όλα την 

ίδια συγκέντρωση C. 

α) Να κατατάξετε τα παραπάνω διαλύματα κατά σειρά αυξανόμενης τιμής pH. 

β) Αν αραιωθούν τα διαλύματα μέχρι ο όγκος τους να δεκαπλασιαστεί, σε ποιο θα μεταβληθεί 

το pH κατά 1 μονάδα; 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Β4. Ρυθμιστική ικανότητα του ρυθμιστικού διαλύματος HA C1M ‒ NaA C2M είναι ο αριθμός των 

moℓ (n) ισχυρού οξέος ΗΒ που πρέπει να προσθέσουμε σε 1L του ρυθμιστικού διαλύματος (ο 

όγκος παραμένει σταθερός) ώστε να μεταβληθεί το pH του κατά 1 μονάδα. 

Να αποδείξετε ότι: 
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(Β1: 6, Β2: 5, Β3: 4+4, Β4:6 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Έστω δύο κορεσμένες μονοκαρβονυλικές ενώσεις Α και Β, οι οποίες υφίστανται τις 

παρακάτω επεξεργασίες: 

  Στην ένωση Α γίνεται προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard (Γ) και με υδρόλυση του 

προϊόντος προκύπτει η ένωση Δ. 

  Στην ένωση Β γίνεται προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard (Ε) και με υδρόλυση του 

προϊόντος προκύπτει η ένωση Ζ. 

Οι Δ και Ζ με αφυδάτωση δίνουν και οι δύο το προπένιο. Αν η ένωση Α είναι δραστικότερη από 

τη Β στις αντιδράσεις προσθήκης, να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Γ, Δ, Ε 

και Ζ και να γράψετε τις σχετικές αντιδράσεις. 

Γ2. Σε δοχείο όγκου 5L εισάγονται 2moℓ αερίου Α. Διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή 

στους 32°C, πραγματοποιείται η αντίδραση: Α (g )   2B (g ) + Γ (g )  

Παρατηρούμε ότι η πίεση στο δοχείο μεταβάλλεται και σταθεροποιείται μετά την πάροδο 4min. 

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα αντίδρασης για το διάστημα από 0-4min. 

β) Να σχεδιάσετε την καμπύλη αντίδρασης για τις ουσίες Α, Β, Γ στο ίδιο διάγραμμα. 

γ) Να βρεθεί η πίεση στο δοχείο μετά την πάροδο των 4min. (R=0,082L·atm·moℓ‒1·K‒1) 

Γ3. Σε δοχείο όγκου V, στους θ°C, βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας 2moℓ A, 3moℓ B, 

4moℓ Γ και 3moℓ Δ σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

Α (g ) + Β (g )   Γ (g ) + Δ (g )  

α) Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας στους θ°C. 

β) Πόσα moℓ Α(g) πρέπει να προσθέσουμε, ώστε η ποσότητα του Δ να αυξηθεί κατά 1moℓ; Η 

θερμοκρασία διατηρείται σταθερή. 

γ) Το μίγμα της τελευταίας ισορροπίας (όπου η ποσότητα του Δ έχει αυξηθεί κατά 1moℓ) 

μεταφέρεται σε άλλο δοχείο όγκου V/2 σε θερμοκρασία θ°C. Η συγκέντρωση του Δ, τελικά: 

i) θα διπλασιαστεί ii) θα υποδιπλασιαστεί iii) θα παραμείνει σταθερή 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

 (Γ1: 9, Γ2: 6, Γ3: 10 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 

Διαθέτουμε υδατικά διαλύματα CH3COONa 0,1M (διάλυμα A) και NaF 1M (διάλυμα B). 

Δ1. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Β. 

Δ2. Πόσα mL H2O πρέπει να προσθέσουμε σε 10mL του διαλύματος Α, για να μεταβληθεί το 

pH του κατά μία μονάδα; 
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Δ3. Πόσα mL διαλύματος ΗNO3 0,01M πρέπει να προσθέσουμε σε 10mL διαλύματος Α, για να 

προκύψει διάλυμα με pH=5; 

Δ4. 10mL του διαλύματος Α αναμιγνύονται με 40mL του διαλύματος Β και προκύπτουν 50mL 

διαλύματος Γ. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Γ. 

Δίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θ=25°C, Ka(CH3COOH)=10−5, Ka(ΗF) =10−4 , Kw=10−14 

• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

 (Δ1: 5 , Δ2: 6 , Δ3: 7, Δ4: 7 μονάδες) 


