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σελίδα 1 από 3 

Ονοματεπώνυμο:  _________________________________________________________________ Ημ/νία:  _____________________ 

ΘΕΜΑ Α 

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

Α1. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση; 

α) 1s2 2s2 2p5 3s3 γ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 

β) 1s2 2s2 2p4 δ) 1s2 2s2 2p3 3s1 

Α2. Τα χημικά στοιχεία της VIA ομάδας του Π.Π. έχουν ηλεκτρονιακή δομή που τελειώνει σε: 

α) np6 β) nd6 γ) np4 δ) nd4 

Α3. Με ανάμιξη διαλύματος HCOONa με διάλυμα NH3 προκύπτει διάλυμα που έχει στους 25°C: 

α) pH>7 γ) pH<7 

β) pH=7 δ) εξαρτάται από την αναλογία 

Α4. Για ποιο από τα παρακάτω άτομα / ιόντα δεν ισχύει το πρότυπο του Bohr; 

α) 1Η
 β) 2He γ) 2He

+
 δ) 3Li 

2+
 

Α5. Το συζυγές οξύ του ανιόντος NH2
‒ είναι: 

α) NH4
+ β) NH2

‒ γ) NH δ) NH3 

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

α) Ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό 4f μπορεί να έχει την τετράδα κβαντικών αριθμών 

(4, 3, 0, +½) 

β) Η επιλογή του δείκτη σε μια ογκομέτρηση γίνεται με κριτήριο το αρχικό και τελικό pH του 

ογκομετρούμενου διαλύματος. 

γ) Στους 37ºC η τιμή της Kw είναι μικρότερη από 10‒14. 

δ) Όλοι οι κβαντικοί αριθμοί που καθορίζουν ένα τροχιακό παίρνουν ακέραιες τιμές. 

ε) Ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει RCOOH και RCOONa σε ίσες συγκεντρώσεις μπορεί να 

έχει pH>7 (δίνεται Ka=10−6). 

 (Α1-Α5: 5x4=20, A6: 5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες των στοιχείων μετάπτωσης; 

 β) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες και σε υποστιβάδες ενός στοιχείου που 

ανήκει στη δεύτερη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και να καθορίσετε τη θέση του (ομάδα, 

περίοδος) στον Π.Π. 

 γ) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις του πρώτου και του δεύτερου ιοντισμού του 12Mg. 

Β2. Να αιτιολογήσετε αναλυτικά τις παρακάτω προτάσεις: 

 α) Στον Π.Π. η ενέργεια πρώτου ιοντισμού αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω. 
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σελίδα 2 από 3 

 β) Μπορεί να ανιχνευτεί η κυματική φύση των ηλεκτρονίων, αλλά όχι μιας μπάλας τένις. 

 γ) Η ηλεκτρονιακή δομή 2p4: ↑↓  ↑   ↓  είναι λανθασμένη. 

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. Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ ογκομετρείται στους 25°C. Με 

βάση την καμπύλη ογκομέτρησης που δίνεται, να απαντήσετε 

στις παρακάτω ερωτήσεις αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας: 

α) Πρόκειται για οξυμετρία ή αλκαλιμετρία; 

β) Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές; 

γ) Σε ποιο από τα σημεία Α και Β της καμπύλης μπορεί στο 

ογκομετρούμενο διάλυμα να έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα; 

(Β1: 7, Β2: 6, Β3: 3+3, Β4: 6 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση έχοντας 

ενέργεια ίση με Ε1/9 J. 

 α) Σε ποια στιβάδα βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; 

 β) Το διεγερμένο ηλεκτρόνιο μπορεί να επιστρέψει στη θεμελιώδη του κατάσταση είτε με 

ένα «άλμα» είτε με δύο «άλματα». Για τα φωτόνια που εκπέμπονται, να συγκριθούν οι ενέργειές 

τους, οι συχνότητές τους και τα μήκη κύματός τους. 

Γ2. Το χημικό στοιχείο Α ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. και έχει ενέργειες ιοντισμού: 

 Εi 1 Ei 2 Ei 3 Ei 4 

MJ/moℓ 0,488 1,32 9,19 11,5 

α) Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του Α. 

β) Να διατάξετε τα χημικά στοιχεία 15P, 10Ne, 11Na, 9F και Α κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής 

ακτίνας. 

γ) Ποιο από τα στοιχεία 6C, 56Ba, 23V έχει τις περισσότερες κοινές χημικές ιδιότητες με το Α 

και ποιο τις λιγότερες; Εξηγήστε. 

 (Γ1: 4+6, Γ2: 6+5+4 μονάδες) 
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σελίδα 3 από 3 

ΘΕΜΑ Δ 

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

Δ1. α) Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Α. 

 β) Αν στο διάλυμα Α ρίξουμε σταγόνες δείκτη ΗΔ (με Κa (HΔ)=10−6), να υπολογίσετε το 

λόγο [ΗΔ]/[Δ‒] των δύο μορφών του. 

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

pH του κατά μία μονάδα; 

Δ3. Πόσα mL διαλύματος ΗCℓ 0,01M πρέπει να προσθέσουμε σε 10mL διαλύματος Α, για να 

προκύψει ρυθμιστικό 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: 4+3 , Δ2: 6 , Δ3: 6, Δ4: 6 μονάδες) 


