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ΘΕΜΑ Α 
 
α. Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: 
 
3Fe(s)  +    4H2O(g)   Fe3O4(s)   +    4H2(g)     ΔΗ<0 
 
Σε ποια από τις επόμενες μεταβολές θα ελαττωθεί η συγκέντρωση του Η2 στην 
ισορροπία; 
i) ελάττωση της θερμοκρασίας 
ii) αύξηση του όγκου του δοχείου 
iii) προσθήκη ποσότητας Η2Ο(g) 
iv) προσθήκη ποσότητας Η2(g) 
 
β. Ποια από τις επόμενες βάσεις έχει μεγαλύτερη τιμή pH; 
i) ClO3

 -     
ii) BrO3 

-     
iii) BrO2 -    
iv) ClO2 

- 
 
γ. Δίνονται τα παρακάτω ζεύγη υδατικών διαλυμάτων της ίδιας θερμοκρασίας: 
Ι. Διάλυμα C6H12Ο6 περιεκτικότητας 5%w/v – Διάλυμα C12H22O11 περιεκτικότητας 
5%w/v 
II. Διάλυμα C6H12Ο6 0,1 Μ – Διάλυμα C12H22O11 0,1 Μ 
III. Διάλυμα C6H12Ο6 περιεκτικότητας 10%w/v – Διάλυμα C2H6O2 περιεκτικότητας 
10%w/v 
IV. Διάλυμα C6H12Ο6 0,1 Μ – Διάλυμα NaCl 0,1 M 
Τα ζεύγη στα οποία το δεύτερο διάλυμα είναι υπερτονικό είναι τα: 
i) I και ΙΙ 
ii) ΙΙ και ΙΙΙ 
iii) ΙΙΙ και ΙV 
iv) Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 



 

 

δ. Το μεθάνιο (CH4) είναι ένα μη πολικό μόριο και αυτό οφείλεται 
i) στο ότι οι χημικοί δεσμοί C-H δεν είναι πολωμένοι. 
ii) στη γεωμετρία του μορίου (συμμετρικό τετραεδρικό μόριο). 
iii) στο ότι το μόριο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 
iv) στο γεγονός ότι η διπολική ροπή κάθε δεσμού C-H είναι ίση με το 0. 
 
ε. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
i) Με βάση την αρχή της αβεβαιότητας το ατομικό πρότυπο του Bohr καταρρίπτεται. 
ii) Η θεωρία του Bohr κατάφερε να ερμηνεύσει τον χημικό δεσμό. 
iii) Τα ενεργειακά επίπεδα (στάθμες) των τροχιακών σε όλα τα πολυηλεκτρονιακά 
άτομα έχουν την ίδια ενέργεια. 
iv) Η στιβάδα Μ αντιστοιχεί σε n = 2. 
 
στ. Σε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 10-7 Μ στους 25ο C με Κw=10-14, η [Η3Ο+] είναι: 

i) 10-7 Μ.  
ii) 1,62 · 10-7 Μ. 
iii) 2 · 10-7 Μ.  
iv) 0,62 · 10-7 Μ. 
 
ζ. Το μεγαλύτερο μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που 
εκπέμπεται από ένα υδρογονοάτομο παρατηρείται κατά τη μετάβαση του 
ηλεκτρονίου μεταξύ των ενεργειακών σταθμών: 
i) E7 → E6 

ii) E7 →E1 

iii) E4 → E3 

iv) E3 → E4 
 
η. Να χαρακτηρίσετε τις φράσεις ως σωστές οι λανθασμένες 
 
i) Κατά τη διάρκεια της χημικής αντίδρασης Α(g) +  2B(g) 2Γ(g), η συγκέντρωση 
του Γ αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 
 
ii) Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ 0,1Μ έχει pH =3 στους 250C, ενώ υδατικό διάλυμα οξέος 
ΗΒ 0,1Μ έχει pH =3 στους στους 400C. Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρότερο οξύ από το ΗΒ. 
 
iii) Όταν ένα βασικό υδατικό διάλυμα αραιώνεται με προσθήκη νερού σε διπλάσιο 
όγκο σε σταθερή θερμοκρασία, το pH του διαλύματος ελαττώνεται 
 
iv) Ο πρωτολυτικός δείκτης ΗΔ με pKa=9, είναι κατάλληλος για την ογκομέτρηση 
υδατικού διαλύματος HF με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ στους 250C. 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 
 
  



 

 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σε κενό δοχείο όγκου V εισάγονται τη στιγμή to ποσότητες των Α και Β, οι 
οποίες αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση 
A(g) + B(g) ↔ Γ(g) 
 
Τα διαγράμματα συγκέντρωσης-χρόνου για όλα τα συστατικά της αντίδρασης 
δίνονται στο ακόλουθο σχήμα: 

 
 
Τη στιγμή t1 η μεταβολή που προκλήθηκε στο δοχείο είναι : 
i. αύξηση του όγκου του. 
ii. μείωση του όγκου του. 
iii. ταυτόχρονη προσθήκη ποσοτήτων και των τριών συστατικών της 
αντίδρασης. 
 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2+6 
 
Β2. Δίνεται η αντίδραση διάσπασης του ασβεστόλιθου (CaCO3): 
CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g), ΔΗ > 0 
 
Σε τέσσερα κλειστά δοχεία τοποθετείται ποσότητα CaCO3(s) και το σύστημα 
καταλήγει σε ισορροπία. H αρχική ποσότητα του ασβεστόλιθου, ο σταθερός όγκος 
του κάθε δοχείου καθώς και η σταθερή θερμοκρασία στην οποία διεξάγονται τα 
πειράματα 
φαίνονται στον πίνακα Β3. 
 

 
 



 

 

Ποια από τις παρακάτω σχέσεις α έως ε ισχύει για τη μάζα του CaO (s) στη θέση 
ισορροπίας στα τέσσερα δοχεία: 
α. mΔ = mΓ = mΒ = mΑ 
β. mΔ < mΓ < mΒ = mΑ 
γ. mΔ > mΒ = mΑ > mΓ 
δ. mΔ < mΒ = mΑ < mΓ 
ε. mΔ = mΓ < mΒ < mΑ 
 
Να εξηγήσετε την απάντησή σας 

ΜΟΝΑΔΕΣ 1+4 
Β3. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα: 
 

 
 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές Σ και ποιες είναι λανθασμένες Λ; Να 
αιτιολογηθούν όλες οι απαντήσεις σας. 
Ι. Η αντίδραση είναι ενδόθερμη  
ΙΙ. Στο διάγραμμα εμφανίζονται 2 ενεργοποιημένα σύμπλοκα (Μ και Ν) 
ΙΙΙ. Η ταχύτητα της αντίδρασης καθορίζεται από το 2ο στάδιο Μ → Ν 
IV. Ο μηχανισμός που παρουσιάζεται περιλαμβάνει 3 στάδια 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Β4. Το στοιχείο Σ ανήκει στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα με τον 15P και οι 
διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού του είναι: Ei1 = 738 KJ / mol, Ei2 = 1.451KJ / mol, Ei3 =  
7.733KJ / mol και Ei4 =  10.543KJ / mol.  
α. Σε ποια ομάδα ανήκει το στοιχείο Σ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
β. Να κατατάξετε με αύξουσα σειρά τις ενέργειες πρώτου ιοντισμού των στοιχείων : 

  , 15P, 18Ar  και 19K . 
γ. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συνολική ενέργεια που απαιτείται για τη μετατροπή 

2 mol ιόντων +
(g) , από τη θεμελιώδη κατάσταση, σε ιόντα Σ3+

(g) . 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2+2+2 

 
  



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Κατά τη διάλυση 60 g ουρίας (CH4N2O) σε 450 g νερό, προέκυψε διάλυμα Δ1 
θερμοκρασίας 27°C και πυκνότητας 1,02 g/mL.  
Να υπολογίσετε την ωσμωτική πίεση του διαλύματος Δ1.  
Δίνονται: οι σχετικές ατομικές μάζες H:1 , C:12 , O:16 , N:14 και η παγκόσμια σταθερά 
των αερίων R = 0,082 L·atm·mol-1 ·K-1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 
Γ2. Σε 250 mL του διαλύματος Δ1 προσθέτουμε γλυκόζη (C6H12O6), χωρίς να 
μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Το διάλυμα που προκύπτει έχει θερμοκρασία 
27°C και είναι ισοτονικό με διάλυμα ζάχαρης συγκέντρωσης 2 Μ και θερμοκρασίας 
57°C. 
Να υπολογίσετε τη μάζα της γλυκόζης που προσθέσαμε.  
Δίνονται: οι σχετικές ατομικές μάζες H:1 , C:12 , O:16 , N:14 και η παγκόσμια σταθερά 
των αερίων R = 0,082 L·atm·mol-1 ·K-1 .  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Γ3. Για την αντίδραση 2Α(g) + B(g) → 3Γ(g) δίνονται τα παρακάτω πειραματικά 
δεδομένα: 

 
A. Αν η σταθερά ταχύτητας είναι ίση με λ L·mol–1 ·s –1 στους θοC τότε να:  
i. βρείτε τον νόμο ταχύτητας της αντίδρασης.  
ii. υπολογίσετε την τιμή της σταθερά ταχύτητας λ. 
 
Β. Σε κλειστό δοχείο εισάγουμε 2 mol ισομοριακού μίγματος των αερίων Α και Β 
στους θΟC οπότε πραγματοποιείται η παραπάνω αντίδραση. Τη χρονική στιγμή t1 η 
στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης έχει υποτετραπλασιαστεί σε σχέση με την αρχική.  
Nα βρείτε:  
i. τη σύσταση του μίγματος των αερίων (σε mol) τη χρονική στιγμή t1.  
ii. το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται μέχρι τη χρονική στιγμή t1. 
Δίνονται οι παρακάτω θερμοχημικές εξισώσεις:  
Α(g) + Ε(g) → Γ(g) ΔΗ1= + 380 kJ  
Γ(g) + 2Ε(g) → Β(g) ΔΗ2 = - 245 kJ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2+2+4+3 
 
Γ4. Σε 1L του διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, C=0,1M με Ka=10-4, 

προστίθενται 0,05 mol στερεού υδροξειδίου του ισχυρού μετάλλου Μ με μοριακό 
τύπο Μ(ΟΗ)x (όπου x ο αριθμός οξείδωσης του μετάλλου Μ), χωρίς μεταβολή του 
όγκου του διαλύματος. Το διάλυμα που προκύπτει έχει pΗ=4. Να υπολογιστεί ο 
αριθμός οξείδωσης x του μετάλλου Μ. 
Tα διαλύματα έχουν θερμοκρασία 25OC. Δίνεται για το Η2Ο: Kw=10-14 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
  



 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Σε ένα υδατικό της διάλυμα η ουσία Α(aq) διασπάται σύμφωνα με την εξίσωση: 
 
Α(aq) → B(aq) + Γ(aq). 
 
H διάσπαση είναι αργή, επιταχύνεται όμως παρουσία ενζύμου (Ε) που λειτουργεί 
καλύτερα σε θ = 45οC και σε pH = 4. 
α) Γιατί δεν μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία, π.χ. στους 70οC ώστε να 
αυξήσουμε περισσότερο την ταχύτητα της αντίδρασης; 
β) Για την παρασκευή του ρυθμιστικού διαλύματος με pH=4 που απαιτείται για την 
παραπάνω αντίδραση, διαθέτουμε αρχικά 300 mL διαλύματος (Y) με CH3COOH 
0,01 Μ και CH3COONa 0,01 M. Διαθέτουμε επίσης δύο διαλύματα Υ1 και Υ2. Το Υ1 
περιέχει Ca(OH)2 0,005 M και το Υ2 περιέχει ΗCl 0,02 Μ. 
 
Ποιον όγκο από τα διαλύματα Υ1 ή Υ2 πρέπει να προσθέσουμε σε όλη την ποσότητα 
του διαλύματος Υ, ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 4; 
Για το CH3COOH, Κa = 2·10−5. 
(Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25οC όπου Κw= 10−14. Nα θεωρήσετε τις 
κατάλληλες προσεγγίσεις). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 
Δ2. 50 mL υδατικού διαλύματος του ασθενούς οξέος ΗΑ ογκομετρούνται με πρότυπο 
διάλυμα NaOH 0,2 M. Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης καταναλώθηκαν 50 
mL του πρότυπου διαλύματος. 
Η σταθερά ιοντισμού του ΗΑ είναι Ka =10-5. 
 
α) Να βρείτε τη συγκέντρωση του διαλύματος του ΗΑ. 
β) Να βρείτε το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο. 
γ) Να βρείτε το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος όταν έχουν προστεθεί σε αυτό 
25 mL του πρότυπου διαλύματος. 
δ) Στην ογκομέτρηση χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ΗΔ με Ka(HΔ) =4·10-9. Να βρείτε το 
πηλίκο των συζυγών μορφών του δείκτη [ΗΔ] / [Δ-] στο ισοδύναμο σημείο. 
 
(Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25οC όπου Κw= 10-14. Nα θεωρήσετε τις 
κατάλληλες προσεγγίσεις). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
 

 


