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σελίδα 1 από 4 

Ονοματεπώνυμο:  _________________________________________________   Ημ/νία:  ___/___/___ 

ΘΕΜΑ A 

Α1-A5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: 

Α1. Πόσα τροχιακά με κβαντικούς αριθμούς n=4 και mℓ=-1 υπάρχουν σε ένα άτομο; 

α) 2 β) 3 γ) 4 δ) 6 

Α2. Το θείο εμφανίζει τους αριθμούς οξείδωσης: -2, 0, +4 και +6. Από τις ενώσεις: 

H2SO4, SO2 και H2S, μπορεί να δράσουν ως αναγωγικά: 

α) μόνο το H2S γ) το SO2 και το H2SO4 

β) το H2S και το H2SO4 δ) το H2S και το SO2 

Α3. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης: Α(g)  Β(g) + Γ(g) η συγκέντρωση του Β: 

α) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 

β) αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό 

γ) παραμένει σταθερή 

δ) αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από τον ρυθμό μείωσης της συγκέντρωσης του Α 

Α4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για την αντίδραση: 

  N2(g) +  3H 2 (g)  2NH3 (g), ΔΗ<0 

α) Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει:  υ1=υ2=0 

β) Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει υποχρεωτικά: [NH3]=2·[N2] 

γ) Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, ελαττώνεται η τιμή της KC. 

δ) Όταν αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται η τιμή της KC. 

Α5. Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις χαρακτηρίζεται αντίδραση υποκατάστασης; 

α) CH3CH=CH2 + HCℓ γ) CH3OH + SOCℓ2 

β) CH3CH2Cℓ + KOH (αλκοολικό) δ) CH3MgCℓ + CH3CH=O 

A6. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

α) Όταν μια αντίδραση είναι ενδόθερμη, τα προϊόντα έχουν μικρότερη θερμότητα από 

τα αντιδρώντα. 

β) Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος βάσης σε σταθερή θερμοκρασία θ=20°C το 

pOH του αυξάνεται. 

γ) Κατά την προσθήκη νερού στο αιθένιο, τα άτομα άνθρακα οξειδώνονται. 
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δ) Όσο πιο γρήγορα μια αμφίδρομη αντίδραση καταλήγει σε ισορροπία, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η απόδοσή της. 

ε) Για τον προσδιορισμό του τελικού σημείου σε ογκομέτρηση που pH του ισοδύναμου 

σημείου είναι 7, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης ερυθρό της φαινόλης (phenoℓ 

red). 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α) Τι ονομάζεται μεταβολή ενθαλπίας (ΔΗ) σε μια αντίδραση; 

β) Ποιοι είναι οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων που ανήκουν στη 2η σειρά των 

στοιχείων μετάπτωσης και ποιες είναι οι κοινές τους ιδιότητες; 

Β2. Να αποδείξετε ότι αν σε ένα υδατικό διάλυμα στους 25°C η [ΟΗ‒] είναι 10ν φορές 

μικρότερη από την [Η3Ο
+], τότε: pOH‒pH=ν  

Β3. Για τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ υπάρχουν οι εξής πληροφορίες: 

- Ανήκουν στην ίδια περίοδο του Π.Π. 

- Το άτομο του χημικού στοιχείου Α στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 6 ηλεκτρόνια σε 

τροχιακά με ℓ=0 και έχει άθροισμα κβαντικών αριθμών του spin ίσο με το μηδέν. 

- Το χημικό στοιχείο Β έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα από όλα τα στοιχεία της 

περιόδου του. 

- Το άτομο του στοιχείου Γ στη θεμελιώδη κατάσταση έχει τρία μονήρη ηλεκτρόνια. 

α) Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των Α, Β, Γ και τη θέση τους στον Π.Π. 

β) Πόσα ηλεκτρόνια στο άτομο του χημικού στοιχείου Γ στη θεμελιώδη κατάσταση 

έχουν: i) ℓ=1 ii) mℓ=0 iii) mℓ=-1; 

γ) Να διατάξετε τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ κατά σειρά αυξανόμενης τιμής ενέργειας 

πρώτου ιοντισμού. 

Β4. Δίνεται το παρακάτω σύστημα σε χημική ισορροπία: 

MgCO3(s)   MgO(s) + CO2(g) 

α) Με σταθερή τη θερμοκρασία, προσθέτουμε στην ισορροπία β moℓ CO2(g). Να 

αποδείξετε ότι θα αντιδράσει όλη η ποσότητα των β moℓ. 

(Α1-Α4: 5x4=20, Α5: 5 μονάδες) 
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β) Με σταθερή τη θερμοκρασία, υποδιπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου. Να συγκρίνετε 

την αρχική πίεση στο δοχείο (P1) (στην ισορροπία πριν τη μεταβολή όγκου του δοχείου) 

με την τελική (P2) στη νέα χημική ισορροπία. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών μετατροπών: 

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των δέκα ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ και Μ. 

Γ2. Αλκένιο Α δεν έχει στο μόριό του sp3 υβριδικά τροχιακά.  

α) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου;   

β) 5 g του Α πολυμερίζονται πλήρως, χωρίς τη χρήση πρόσθετων ουσιών. Πόση είναι η 

μάζα του πολυμερούς που προκύπτει;  

γ) 0,6moℓ του Α αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία H2SO4, οπότε προκύπτει η 

οργανική ένωση Β. Η Β αντιδρά πλήρως με 350mL διαλύματος K2Cr2O7 1M παρουσία 

H2SO4, οπότε προκύπτει μίγμα δύο οργανικών ενώσεων Γ και Δ. Να βρείτε τη σύσταση, σε 

moℓ, του μίγματος των Γ και Δ. 

Γ3. Στα παρακάτω δοχεία φαίνεται ο όγκος και το περιεχόμενό τους: 

Ανοίγουμε τη στρόφιγγα και πραγματοποιείται η αντίδραση: 

(B1: 6, Β2:5, B3: 8, B4: 6  μονάδες) 
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Α (g) + 2Β(g)  2Γ( g) + xΔ  ( g)  

Αν εντός 10min παράχθηκαν 4moℓ Γ και 6moℓ Δ, να βρεθούν στο χρονικό αυτό διάστημα: 

α) η ταχύτητα της αντίδρασης και η ταχύτητα κατανάλωσης του Α. 

β) ο συντελεστής x και η υΔ. 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:  

Y1: ΝΗ3 0,2Μ , Κb (ΝΗ3)=10−5  

Y2: ΗCℓ 0,4Μ  

Y3: ΝaOΗ 0,1Μ  

Δ1. Αναμιγνύονται 500mL του διαλύματος Υ1 με 500mL του διαλύματος Y2, οπότε 

προκύπτει το διάλυμα Υ4. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ4.  

Δ2. Σε 100mL του διαλύματος Υ4 προστίθενται 150mL του διαλύματος Υ3, οπότε 

προκύπτει διάλυμα Υ5. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ5, καθώς και τις 

συγκεντρώσεις όλων των ιόντων του διαλύματος.  

Δ3. Δύο μαθητές Α και Β ογκομέτρησαν, χωριστά ο καθένας, 25mL του ίδιου αγνώστου 

διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο διάλυμα ΗCℓ 0,1Μ. Ο μαθητής Α χρησιμοποίησε ως δείκτη 

φαινολοφθαλεΐνη με περιοχή pH αλλαγής χρώματος 8,2-10 και προσδιόρισε τη 

συγκέντρωση της ΝΗ3 στο ογκομετρούμενο διάλυμα ίση με CA. O μαθητής Β 

χρησιμοποίησε ως δείκτη κόκκινο του μεθυλίου με περιοχή pH αλλαγής χρώματος 4,7-6,2 

και προσδιόρισε τη συγκέντρωση της ΝΗ3 στο ογκομετρούμενο διάλυμα ίση με CΒ.  

α) Ποιος μαθητής προσδιόρισε ακριβέστερα τη συγκέντρωση της ΝΗ3 στο 

ογκομετρούμενο διάλυμα;  

β) Ποια από τις συγκεντρώσεις CA και CΒ είναι μεγαλύτερη;  

γ) Να αναφέρετε δύο παράγοντες που γενικότερα επηρεάζουν το κατακόρυφο τμήμα 

μιας καμπύλης ογκομέτρησης οξυμετρίας ή αλκαλιμετρίας.  

Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας.  

Για όλα τα ερωτήματα δίνονται:  

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25°C.  

Κw =10‒14 

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις. 

(Δ1: 6, Δ2: 12, Δ3: 7 μονάδες) 

(Γ1: 10, Γ2: 7, Γ3: 8 μονάδες) 


