
1 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1 – β  Α2 – δ  A3 – α  A4 – β  Α5 – γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. α. Οξειδωτικό:  H2O2  Αναγωγικό:  Fe2+ 

 
β. O: ανάγεται από -1 σε -2  Fe: οξειδώνεται από +2 σε +3 

 
Β2. α – ΙΙΙ  β – Ι  γ – ΙΙ  δ – ΙΙΙ  ε – IV  ζ – I 
  

Αιτιολόγηση: θεωρία σελ. 79 σχολικού.  
 

Β3.    α. Σ1: 1s22s22p63s23p63d24s2 Σ2: 1s22s22p63s23p63d64s2 

  Σ3: 1s22s22p63s23p63d84s2 Σ4: 1s22s22p63s23p63d104s1 
 Σ5: 1s22s22p63s23p63d104s2 
 
β. Σ5 < Σ4 < Σ1 = Σ3 < Σ2 

 
Β4 – γ 

Από pH = 12 βρίσκουμε ότι [H3O+] = 10-12 M. Από συγκέντρωση NaOH βρίσκουμε ότι 
[OH-] = 10-1 M. Άρα σε θερμοκρασία θ είναι Kw = 10-13 > Kw = 10-14 (25 °C). Για να 
αυξηθεί η Kw λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας, θα πρέπει η θέση ισορροπίας της 
αντίδρασης αυτοϊοντισμού του νερού να μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Εφόσον ο 
αυτοϊοντισμός του νερού είναι ενδόθερμο φαινόμενο, ευνοείται με αύξηση της 
θερμοκρασίας, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier.  

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Α: CH3CH=O   Β: (CH3)2CHMgCl  Γ: CH3CH(OMgCl)CH(CH3)2 

Δ: CH3CH(OH)CH(CH3)2 Ε: CH3COCH(CH3)2 Z: (CH3)2CHCOONa 
H: (CH3)2CHCOOH  Θ: CH3CH(OH)CH3 Ι: CH3CHClCH3 
Κ: (CH3)2CHCN   Λ: CH3COONa 

 
Γ2. M: CvH2vO2  Mr = 14v + 32 = 88  v = 4 

 
α. CH3CH2COOCH3     CH3COOCH2CH3     HCOOCH2CH2CH3     HCOOCH(CH3)2 
 M: HCOOCH(CH3)2 
 
β. Έστω χ mol εστέρα Μ. Από στοιχειομετρία αντίδρασης αλκαλικής υδρόλυσης, 

βρίσκουμε ότι παράγονται χ mol HCOONa και χ mol CH3CH(OH)CH3. 
 Το κάθε μέρος περιέχει χ/2 mol HCOONa και χ/2 mol CH3CH(OH)CH3. 
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1ο μέρος: 
Από στοιχειομετρία ιωδοφορμικής αντίδρασης βρίσκουμε ότι χ = 0,1 mol. 
 
2ο μέρος: 
Από στοιχειομετρία αντιδράσεων πλήρους οξείδωσης των HCOONa και 
CH3CH(OH)CH3 βρίσκουμε ότι καταναλώνονται 0,02 mol KMnO4 σε κάθε αντίδραση, 
δηλαδή 0,04 mol KMnO4 συνολικά. 
Αποχρωματίζονται μέχρι 400 mL διαλύματος KMnO4. 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. α. Στο δοχείο εισάγονται 0,1 mol H2NCOONH4. 

Στη χημική ισορροπία βρίσκουμε ότι [NH3] = 4∙10-3 M και [CO2] = 2∙10-3 M, 
οπότε Κc = [NH3]2[CO2] = 3,2∙10-8. 

  
β. Βρίσκουμε ότι α = 0,2 ή 20%. 
 
γ. Kc´ < Kc. Η θέση ισορροπίας μετατοπίστηκε προς τα αριστερά. Η μείωση της 
θερμοκρασίας ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier, άρα 
η αντίδραση προς τα αριστερά είναι εξώθερμη. Επομένως, η διάσπαση του H2NCOONH4 
είναι ενδόθερμη. 

 
Δ2. Βρίσκουμε ότι αρχικά: [NH3] = 20∙10-4 M και μετά από 3 min: [NH3] = 5∙10-4 M. 

Από τη χημική εξίσωση της αντίδρασης οξείδωσης της NH3 από CuO, βρίσκουμε ότι 
U = 3[ ]1

2 t
∆ ΝΗ

−
∆

 = 2,5∙10-4 M/min. 

 
Δ3. Y1:  NH3: n1 = 2∙10-2 mol. C1 = 10-1 M.  [OH-] = 10-3 M.  pH = 11. 
 Με προσθήκη οξέος η [H3O+] αυξάνεται, οπότε το pH μειώνεται κατά δυο μονάδες. 

Y2: pH´ = 9. [H3O+] = 10-9 M. 
 Πραγματοποιείται η αντίδραση NH3 + HClO4 →  NH4ClO4 και με διερεύνηση βρίσκουμε 

ότι πρέπει να περισσεύει η NH3. 
 Αρχικές ποσότητες: NH3:  0,02 mol.   HClO4:   y mol. 
 Τελικές ποσότητες: NH3:  0,02 - y mol.   NH4ClO4:   y mol. 
 Συγκεντρώσεις:  NH3: Cb = 0,02 y

0,2
−  M  NH4ClO4: Ca = y

0,2
 M. 

 Το διάλυμα που προκύπτει είναι ρυθμιστικό αφού περιέχει την ασθενή βάση NH3 και το 
συζυγές της οξύ NH 4

+  (Ka = Kw
Kb

 = 10-9) λόγω: ΝΗ4ClO4 →  NH 4
+  + ClO 4

− . Το ClO 4
−  δεν 

επηρεάζει το pH ως συζυγής βάση του ισχυρού οξέος HClO4. Εφόσον ισχύουν οι 
γνωστές προσεγγίσεις, θα ισχύει η εξίσωση Henderson – Hasselbalch, με εφαρμογή της 
οποίας βρίσκουμε ότι Cb = Ca και ότι πρέπει να προσθέσουμε 0,01 mol HClO4. 
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Δ4. Y2:   NH3:  Cb = 5∙10-2 M.  NH4ClO4:  Ca = 5∙10-2 M. 
 
 Σε 20 mL Y2: NH3:  10-3 mol.   NH4ClO4:  10-3 mol. 
 
 Με την αραίωση στα 40 mL, οι παραπάνω ποσότητες δεν μεταβάλλονται. 
 
 Λόγω ΝΗ4ClO4 →  NH 4

+  + ClO 4
− , στο αραιωμένο διάλυμα περιέχονται αρχικά 10-3 mol 

NH 4
+ . 

 
 Με το HCl αντιδρά μόνο η βάση NH3. 

 
Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης NH3 + HCl →  NH4Cl, βρίσκουμε ότι στο 
ισοδύναμο σημείο έχουν καταναλωθεί 10-3 mol HCl και άρα ο όγκος του προτύπου που 
απαιτείται είναι 10 mL. Παράγονται 10-3 mol NH4Cl, ενώ η NH3 καταναλώνεται πλήρως. 
 
Λόγω NH4Cl →  NH 4

+  + Cl-, στο ισοδύναμο σημείο έχουμε επιπλέον 10-3 mol NH 4
+  και 

άρα έχουμε συνολικά 2∙10-3 mol NH 4
+ . To Cl- δεν επηρεάζει το pH ως συζυγής βάση του 

ισχυρού οξέος HCl. 
 
Το ογκομετρούμενο διάλυμα στο ισοδύναμο σημείο έχει όγκο 50 mL και περιέχει NH 4

+  
συγκέντρωσης 4∙10-2 Μ. 
 
Βρίσκουμε ότι pH = 5,2. 

  


