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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 
 
Α1. Ποια από τις επόμενες χημικές εξισώσεις αναφέρεται σε μεταθετική αντίδραση; 
 α. HC≡CH + 2Na →  NaC≡CNa + H2 
 β. CH3-CH2Cl + NaOH 2H O→  CH3-CH2OH + NaCl 
 γ. CH2=CH2 + HCl →  CH3-CH2Cl 
 δ. CH2=CH2 + H2 Ni→  CH3-CH3 

Μονάδες 5 
 

Α2. Από ποια από τις παρακάτω ουσίες αν προσθέσουμε ποσότητα 0,1 mol σε νερό έτσι ώστε 
να προκύψει διάλυμα όγκου 1 L, αυτό θα έχει pH = 13 στους 25 °C; 

 α. C6H5OH 
β. CH3NH2 
γ. C6H5ONa 
δ. CH3ONa 

Μονάδες 5 
 

A3. Η ταχύτητα της αντίδρασης C(s) + CO2(g) →  2CO(g) δεν επηρεάζεται από: 
 α. τη συγκέντρωση του CO. 

β. την ολική πίεση των αερίων. 
γ. τον αριθμό των κόκκων που περιέχονται σε κάθε 1 g C. 
δ. τη θερμοκρασία του συστήματος. 

Μονάδες 5 
 

A4. Σε ένα δοχείο περιέχεται σε ισορροπία μείγμα N2, H2 και NH3 σύμφωνα με τη χημική 
εξίσωση Ν2(g) + 3H2(g)   2NH3(g) και ασκεί πίεση 50 atm. Αν διπλασιάσουμε τον όγκο 
του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, τότε η τελική πίεση στο δοχείο 
μπορεί να έχει την τιμή: 

 α. 25 atm 
 β. 40 atm 
 γ. 50 atm 
 δ. 70 atm 

Μονάδες 5 
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Α5. Δίνεται ηλεκτρονιακή δομή του ανιόντος Χ2-: 1s22s22p63s23p6 σε θεμελιώδη κατάσταση. 
Η ομάδα του περιοδικού πίνακα στην οποία ανήκει το στοιχείο Χ είναι η: 

 α. 6η 
 β. 8η 
 γ. 16η 
 δ. 18η 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Δίνεται η χημική εξίσωση: 

2Fe2+ + H2O2 + 2H+ →  2Fe3+ + 2H2O 
 α. Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα; (μονάδες 2) 

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας αναφέροντας τις αντίστοιχες μεταβολές των 
αριθμών οξείδωσης (μονάδες 2). 

Μονάδες 4 
 

Β2. Δίνονται οι καμπύλες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV: 
 

Ι.         ΙΙ.    ΙΙΙ.        IV. 
 
 
 
 

Ποια από τις παραπάνω καμπύλες είναι πιο πιθανό να παριστάνει (μονάδες 6): 
α. την καμπύλη ογκομέτρησης ασθενούς βάσης από ισχυρό οξύ; 
β. τη μεταβολή της συγκέντρωσης του MnO 4

−  με το χρόνο κατά την οξείδωση του 
(COOH)2 παρουσία αρχικής ποσότητας Mn2+; 

γ. τη μεταβολή του pH διαλύματος HΙ συναρτήσει του προστιθέμενου όγκου νερού; 
δ. τη μεταβολή της συγκέντρωσης του MnO 4

−  με το χρόνο κατά την οξείδωση του 
(COOH)2 απουσία αρχικής ποσότητας Mn2+; 

ε. τη μεταβολή της ταχύτητας μιας αντίδρασης συναρτήσει της θερμοκρασίας; 
ζ. τη μεταβολή του pH διαλύματος ΚΟΗ συναρτήσει του προστιθέμενου όγκου 

νερού; 
 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας για την περίπτωση δ (μονάδες 3). 

Μονάδες 9 
 

Β3.    α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές, σε υποστιβάδες, των στοιχείων μετάπτωσης 
της πρώτης σειράς, των οποίων το πλήθος των ηλεκτρονίων της d υποστιβάδας 
είναι ζυγός αριθμός (μονάδες 5). 

β. Να διατάξετε τα παραπάνω στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενου πλήθους μονήρων 
ηλεκτρονίων (μονάδες 2) 

Μονάδες 7 
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Β4. Υδατικό διάλυμα NaOH 0,1 M, έχει pH = 12. Η θερμοκρασία θ του διαλύματος είναι: 
 α. θ = 25 °C   β. θ < 25 °C  γ. θ > 25 °C 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  (μονάδα 1). 
 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 5 
  
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ 
και Λ. 

Μονάδες 11 
 

Γ2. Ορισμένη ποσότητα εστέρα Μ, που έχει σχετική μοριακή μάζα Mr = 88 και ο οποίος 
προέρχεται από κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ και κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη, 
υδρολύεται πλήρως παρουσία NaOH. Το μίγμα των προϊόντων της υδρόλυσης 
απομονώνεται και χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος αντιδρά πλήρως με 
διάλυμα NaOH/I2, οπότε παράγονται 0,05 mol κίτρινου ιζήματος. Το δεύτερο μέρος 
οξειδώνεται με διάλυμα KMnO4 0,1 Μ παρουσία H2SO4, οπότε εκλύεται αέριο που 
θολώνει το ασβεστόνερο. 

  
α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ισομερών εστέρων με Mr = 88 και να 

επιλέξετε τον εστέρα Μ  (μονάδες 5). 
 
β. Να υπολογίσετε τον μέγιστο όγκο του διαλύματος KMnO4 που αποχρωματίζεται 

από το δεύτερο μέρος του μίγματος (μονάδες 9). 
Μονάδες 14 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Σε κλειστό δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 7,8 g στερεού H2NCOONH4 τα οποία 

διασπώνται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 
H2NCOONH4(s)   2NH3(g) + CO2(g) 

 Στη χημική ισορροπία που προκύπτει, σε ορισμένη θερμοκρασία, βρίσκονται 0,02 mol 
CO2. 
α. Να υπολογίσετε την τιμή της Kc της παραπάνω ισορροπίας (μονάδες 3). 

 β. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης (μονάδες 2). 
γ. Αν ψύξουμε το δοχείο, στη νέα ισορροπία που αποκαθίσταται ισχύει ότι 

Κc΄ = 10-11. Να εξηγήσετε αν η διάσπαση του H2NCOONH4 είναι εξώθερμη ή 
ενδόθερμη (μονάδες 3). 

Μονάδες 8 
 
Το μίγμα των αερίων που παράγεται από την προηγούμενη αντίδραση, διαχωρίζεται με 
κατάλληλο τρόπο. 
 
Δ2. Ποσότητα 0,02 mol από την NH3(g) που παράχθηκε στο Δ1, προστίθεται σε κλειστό 

δοχείο όγκου 10 L που περιέχει περίσσεια CuO(s). To μίγμα αντιδρά σε ορισμένη 
θερμοκρασία, οπότε μετά από 3 min στο δοχείο βρίσκεται το 25% της NH3(g) που 
προστέθηκε αρχικά. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό αυτό 
διάστημα. 

Μονάδες 5 
 
Δ3. 0,448 L, μετρημένα σε συνθήκες STP, από την NH3(g) που παράχθηκε στο Δ1, διαλύονται 

σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα Υ1 όγκου 200 mL. Να υπολογίσετε την ποσότητα σε 
mol του υγρού HClO4 που πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Υ1, ώστε το pH του 
διαλύματος Υ2 που θα προκύψει να διαφέρει κατά 2 μονάδες σε σχέση με το διάλυμα 
Υ1. Θεωρείστε ότι η προσθήκη HClO4 δεν μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος. 

Μονάδες 7 
 
Δ4. Από το διάλυμα Υ2 λαμβάνονται 20 mL, αραιώνονται σε διπλάσιο όγκο και 

ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα HCl 0,1 M. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος 
στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης. 

Μονάδες 5 
 

Δίνονται ότι: Η σχετική μοριακή μάζα του H2NCOONH4 είναι Mr = 78. 
   Ο γραμμομοριακός όγκος των αερίων σε συνθήκες STP είναι 22,4 L/mol. 
   Η θερμοκρασία των υδατικών διαλυμάτων είναι 25 °C. 
   Για την NH3, Κb = 10-5 στους 25 °C. 
   log2 = 0.3 
   Τα δεδομένα των Δ3 και Δ4 επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 
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