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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2021 

 
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 
 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. β 
Α2. γ 
Α3. α 
Α4. β 
Α5. δ 

 

 
ΘΕΜΑ Β 

 
Β.1   
α)      11Νa: 1s2 2s2 2p6 3s1            3θ περίοδοσ / 1θ ομάδα 
           16S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4             3θ περίοδοσ / 16θ ομάδα 

                19K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p44s
1             4θ περίοδοσ / 1θ ομάδα 

 
Η ατομικι ακτίνα αυξάνεται κατά μικοσ μιασ περιόδου του Ρεριοδικοφ Ρίνακα 
από δεξιά προσ τα αριςτερά και ςε μια ομάδα από πάνω προσ τα κάτω. 
Συνεπώσ : Α.Α.S<A.A.Na<A.A.K 
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β) Το Νa και το S βρίςκονται ςτθν ίδια περίοδο. Πςο αυξάνεται θ ατομικι ακτίνα 
(από δεξιά προσ τα αριςτερά) τόςο μειώνεται το Δ.Ρ.Φ. και άρα μειώνεται θ ιςχφσ 
των ζλξεων μεταξφ του πυρινα και των θλεκτρονίων τθσ εξωτερικισ ςτοιβάδασ με 
ςυνζπεια να μειώνεται και θ Εi1. 
Άρα το S ζχει μεγαλφτερθ  Εi1  από το Νa. 
 
Β.2  
 
α) Με τθν προςκικθ H2SO4 ςτο διάλυμα, αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων 
H3O+ με αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τθν Αρχι Le Chatelier (τείνει να αναιρεκεί θ 
μεταβολι που επιφζραμε),  θ κζςθ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ να μετατοπιςτεί προσ 
τα δεξιά ώςτε να μειωκεί θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων H3O+. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια 
να αυξθκεί θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων ζχει Cr2O7

2-  που κα δώςουν το 
χαρακτθριςτικό πορτοκαλί χρώμα ςτο διάλυμα. 
 
β) Με τθν προςκικθ NaOH αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων ΟΗ-, με ςυνζπεια 
να μειώνεται θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων H3O+ (H3O+ + ΟΗ- ⇌ Η2Ο + Η2Ο) και άρα θ 
Χθμικι Ιςορροπία μετατοπίηεται προσ τα αριςτερά ςφμφωνα με τθν Αρχι Le 
Chatelier (τείνει να αναιρεκεί θ μεταβολι που επιφζραμε), ζτςι ώςτε να αυξθκεί θ 
ςυγκζντρωςθ των ιόντων H3O+. 
 
Β.3 
 
Οι δφο μεταπτώςεισ θλεκτρονίων αφοροφν υδρογονοειδι ιόντα ςυνεπώσ δεν 
υπάρχει ενεργειακι διαφορά ανάμεςα ςτα θλεκτρόνια τθσ 3s με τθσ 3d 
υποςτοιβάδασ (εξαρτάται μόνο από τον κφριο κβαντικό αρικμό n και όχι από τον 
δευτερεφον ι αηιμουκιακό κβαντικό αρικμό l από τθ ςτιγμι που δεν υπάρχουν 
απώςεισ μεταξφ θλεκτρονίων – μονοθλεκτρονιακό ιόν). Κατά ςυνζπεια και ςτισ 
δφο μεταπτώςεισ εκπζμπεται ακτινοβολία τθσ ίδιασ ενζργειασ και άρα τθσ ίδιασ 
ςυχνότθτασ αφοφ |ΔΕ|=hv με h=ςτακερό. 
 
 
Β.4. 
 
α) Πςο    -Ι επαγωγικό φαινόμενο τόςο πιο ιςχυρό και το οξφ. 
 
Επίςθσ  όςο    pka (pka=-logKa) τόςο     Ka και άρα πιο αςκενζσ είναι το οξφ. Από τα 
δεδομζνα: 
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X -  pΚa  

F -  2,7  
NO2 -  1,7  
HΟ -  3,6  
C6H5 -  4,2  

 
Ιςχυρότερα οξζα αυτά με τισ μικρότερεσ pKa. Συνεπώσ αυτοί οι υποκαταςτάτεσ 
προκαλοφν εντονότερο -Ι επαγωγικό φαινόμενο. Άρα:  
 

C2H6- < HO- < F- < NO2- 
 

β) Το F-  αςκεί ζντονο  -Ι επαγωγικό ςε αντίκεςθ με το Η που αςκεί  +Ι. Η φπαρξθ 3 

F-  λοιπόν ςτο μόριο προκαλοφν εντονότερο -Ι επιφανειακό φαινόμενο από ό,τι το 

1 F-  και άρα ιςχυροποιοφν το οξφ.  
 

 

Β.5. Στθ δομι Α τα Cl- και NH3- βρίςκονται απζναντι και ζτςι οι ςυνιςταμζνεσ 
διπολικζσ ροπζσ των δεςμών με τον λευκόχρυςο είναι ίςεσ με το μθδζν. Άρα το 
ςφμπλοκο τθσ δομισ Α είναι άπολο. Στθ δομι Β δεν βρίςκονται απζναντι με 
ςυνζπεια οι ςυνιςταμζνεσ των διπολικών ροπών να είναι διαφορετικζσ του 
μθδενόσ και άρα το ςφμπλοκο να παρουςιάηει πολικότθτα.  
Από τον γενικό κανόνα «Πμοια διαλφουν όμοια» και κακώσ το νερό είναι ζνασ 
πολικόσ διαλφτθσ εξθγεί το γεγονόσ ότι θ δομι Β είναι περιςςότερο διαλυτι ςτο 
νερό. 
 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

 
Γ.1. 
α. Η αρχικι ςυγκζντρωςθ του οξζοσ ΗΑ κα υπολογιςτεί από το ιςοδφναμο ςθμείο 
τθσ πρώτθσ ογκομζτρθςθσ όπου τα 2 αντιδρώντα ζχουν εξουδετερωκεί πλιρωσ. 
 
mol        ΗΑ(aq)   +      NaOH(aq)   →   NaA(aq)   +  H2O  
Αρχ.    0,02*CHA     0,02*0,2 
Τελ.       -                       -        0,004 
 
Άρα: 0,02*CHA = 0,02*0,2  CHA = 0,2 M 
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β. Με τθν προςκικθ μιςισ ποςότθτασ πρότυπου διαλφματοσ από αυτι που 
απαιτείται για το ιςοδφναμο ςθμείο ( V = 10 ml), ςτο δοχείο δθμιουργείται 
ρυκμιςτικό διάλυμα. 
 
mol     HA(aq)   +    NaOH (aq)  →   NaA (aq)     +  H2O 
αρχ.    0,004            0,002 
τελ.     0,002              -                       0,002 
 
Άρα οι τελικζσ ςυγκεντρώςεισ ςτισ 2 ουςίεσ που περιζχονται ςτο δοχείο είναι : 
 
CHA = n / Vτελ  = 0,002 / 0,03 Μ  (ίδια και για το άλασ ΝaA και κατά ςυνζπεια και για 
τθ ςυηυγι βάςθ Α- που προκφπτει από τθ διάςταςι του) 
 
Επομζνωσ, 2 ςυηυγείσ ουςίεσ ςτο δοχείο με ίδιεσ ςυγκεντρώςεισ άρα μζγιςτθ 
ρυκμιςτικι ικανότθτα του διαλφματοσ. 
Χρθςιμοποιώντασ τον τφπο του Hendersson / Hasselbalch 
 
pH = pKa + log CΑ- / CHA  
pH =  6 + log 1 → 
 
pH = 6 
 
Γ.2. 
 
α. Αφοφ τα 2 αρχικά ογκομετροφμενα διαλφματα ζχουν ίςεσ ςυγκεντρώςεισ, θ CB = 
0,2 M. 
 
Ξανά με τθ διαδικαςία τθσ ογκομζτρθςθσ, ο ολικόσ όγκοσ του πρότυπου HCl κα 
υπολογιςτεί από το ιςοδφναμο ςθμείο τθσ δεφτερθσ ογκομζτρθςθσ. 
 
mol        B(aq)      +    HCl(aq)     →     BHCl(aq)  
αρχ.     0,02*0,2    0,2* VHCl                 - 
τελ.           -                 -                        0,004 
 
Επομζνωσ:    VHCl  = 0,02 L ή 20 ml 
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β. Στο ιςοδφναμο ςθμείο κα υπάρχει ςτο ογκομετροφμενο δοχείο μόνο το άλασ 
τθσ εξουδετζρωςθσ, άρα: 
 
CBHCl = n / VΤΕΛ = 0,004 / 0,04 =0,1 Μ 
 
Από διάςταςθ άλατοσ υπολογίηεται το τελικό pH. 
 
M    BHCl → BH+  +  Cl- 
αρχ.   0,1        -          - 
τελ.     -         0,1       0,1      ( το Cl- δεν αντιδρά με τα μόρια του νεροφ διότι 
προζρχεται από ιςχυρό οξφ το HCl) 
 
Μ     BH+  +  H2O   ⇌    B +   H3O+ 
αρχ.   0,1 
Ι.Ι.     0,1 -x                    x         x 
 
Μζςω τθσ Κb υπολογίηεται θ Κa του οξζοσ ΒΗ+     (ΚW = Ka * Kb ) Kb = 10-8 
 
Kb = [B]*[H3O+] / [BH+] → 
10-8 = x2 / 0,1      (επιτρζπονται οι γνωςτζσ προςεγγίςεισ) 
x = 10-4,5 
[H3O+] = 10-4,5  

  pH = -log [ H3O+] = -log 10-4,5  pH = 4,5 
 
 
Γ.3. H ειςαγωγι των δεικτών μζςα ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα, κατά τθ 
διαδικαςία τθσ ογκομζτρθςθ, πραγματοποιείται για να προςδιοριςτεί το 
ιςοδφναμο ςθμείο, δθλαδι θ πλιρθσ εξουδετζρωςθ. 
Ο προςδιοριςμόσ πραγματοποιείται μζςω τθσ μεταβολισ τουσ χρώματοσ του 
διαλφματοσ. 
Άρα ζνασ κατάλλθλοσ δείκτθσ πρζπει ςτθν περιοχι αλλαγισ χρώματόσ του (από 
τθν όξινθ ςτθ βαςικι του περιοχι) να περιζχει το pH του ιςοδφναμου ςθμείου, ι 
ζςτω να βρίςκεται θ περιοχι pH αυτι ςτο κατακόρυφο τμιμα τθσ καμπφλθσ 
ογκομζτρθςθσ. 
Συμπεραςματικά, ςτθν 1θ ογκομζτρθςθ καταλλθλότεροσ είναι ο δείκτθσ i. (κίτρινο 
τθσ αλιηαρίνθσ) και ςτθν 2θ ο δείκτθσ iii. (θλιανκίνθ). 
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Γ.4. Αναμιγνφοντασ τα 2 αρχικά διαλφματα πραγματοποιείται μεταξφ τουσ 
αντίδραςθ εξουδετζρωςθσ. 
 
B(aq) + HA(aq) → BHA(aq) 
 
Αφοφ οι C των 2 αρχικών ουςιών και οι όγκοι τουσ είναι ίςοι, τα αρχικά τουσ moles 
είναι ίδια. Άρα ςτο τζλοσ τθσ αντίδραςθσ ςτο δοχείο κα υπάρχει μόνο το μεταξφ 
τουσ άλασ. Από διάςταςθ άλατοσ παρατθρείται : 
 
ΒΗΑ → ΒΗ+ + Α-  
(από τα ιόντα του άλατοσ και τα 2 ιοντίηονται ςτο νερό με τισ ίδιεσ C διότι και τα 2 
προζρχονται από αςκενείσ ουςίεσ) 
 
Μ. ΒΗ+ + Η2Ο ↔ Β +Η3Ο+  
Ι.Ι.  C-ρ                      ρ       ρ  
 
Μ.  Α- + Η2Ο ↔ ΗΑ + ΟΗ- 
Ι.Ι.  C-λ                      λ       λ 
 
Αφοφ οι Κa(ΗΑ) και Κb(Β) είναι ίςεσ τότε και οι αντίςτοιχεσ ςτακερζσ ιοντιςμοφ των 
ςυηυγών τουσ κα είναι ίςεσ, δθλαδι Κb(Α-) και Κa(ΒΗ+), αυτό ςθμαίνει ότι ρ = λ.  
 
Άρα [Η3Ο+] = [ΟΗ-], επομζνωσ το διάλυμα είναι ουδζτερο. 
 

Γ.5. 
Σφμφωνα με τθν εκφώνθςθ θ αντίδραςθ αυτοϊοντιςμοφ του νεροφ είναι μια 
ενδόκερμθ διαδικαςία. Συνεπώσ: 
Η2Ο + Η2Ο ⇌ H3O+ + ΟΗ-  , ΔΗ > 0 
 
Κατά τθν εξουδετζρωςθ που πραγματοποιείται ςτθ διαδικαςία τθσ ογκομζτρθςθσ 
πραγματοποιείται θ αντίκετθ αντίδραςθ: 
 
H3O+ + ΟΗ- ⇌ Η2Ο + Η2Ο, θ οποία ςφμφωνα με το Νόμο Lavoisier – Laplace κα είναι 
μία εξώκερμθ διαδικαςία. Άρα: 
H3O+ + ΟΗ- ⇌ Η2Ο + Η2Ο , ΔΗ < 0 
 
υνεπώσ η θερμοκραςία του διαλφματοσ θα αυξάνεται κατά τη διάρκεια τησ 
ογκομζτρηςησ. 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ.1. 
Ζςτω x mol Ν2  και xmol Η2 ςε κοC. 
 

mol N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) 

Αρχ.   x             x             - 

Αντ.   y            3y            - 

Ραρ. -          -              2y 

Χ.Ι.  x-y          x-3y         2y 

 
 
Αζριο μείγμα τθσ Χ.Ι.:     x-y mol   N2(g) 

x-3y mol   H2(g) 
2y mol   NH3(g) 

 
Αφοφ το 20%v/v των αερίων τθσ Χ.Ι. είναι θ αμμωνία, θ ίδια αναλογία κα ιςχφει 
και για mol. Συνεπώσ: 
 
Από τα 100mol των αερίων τθσ Χ.Ι. τα 20mol είναι θ ΝΗ3 

Από τα x-y+x-3y+2y = 2x-2ymol        τα 2ymol είναι θ ΝΗ3 

 

Άρα 100*2y = 20*(2x-2y)  x=6y 
 
Συνεπώσ α = 3y / x = 3y / 6y  α = 0,5 ή 50% 
 
Δ.2. 
 
Αφοφ τα ςυνολικά mol των αερίων τθσ Χ.Ι. είναι 10 κα ιςχφει ότι 2x-2y=10  x-y=5 
Γνωρίηουμε όμωσ ότι x=6y και άρα επιλφοντασ το ςφςτθμα των δφο αυτών 
ςχζςεων προκφπτει ότι: x = 6mol και y = 1mol  
 
Άρα το αζριο μείγμα τθσ Χ.Ι. είναι:  x-y mol = 5mol   N2(g) 

x-3y mol = 3mol   H2(g) 
2y mol = 2mol NH3(g) 

 
Συνεπώσ από τον τφπο τθσ Kc = [NH3]2 / [N2]*[H2]3  επιλφουμε με βάςθ τα 
παραπάνω δεδομζνα και προκφπτει ότι ο όγκοσ του δοχείου είναι V=5L.  



 

 

 8 

  

  

 

Δ.3. 
 
α)  Ο μζγιςτοσ ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ςυγκζντρωςθσ του διοξειδίου του άνκρακα 
αναφζρεται ςτθν αρχικι ταχφτθτα U1 τθσ αντίδραςθσ. 
 
Συνεπώσ U1=0,4 Μ/min 
 
Αφοφ οι δφο αντίκετεσ αντιδράςεισ είναι απλζσ – ςτοιχειώδεισ, οι δείκτεσ των 
ςυγκεντρώςεων των αζριων ουςιών τθσ αντίδραςθσ κα αντιςτοιχοφν ςτουσ 
ςτοιχειομετρικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ αντίδραςθσ. 
 
Συνεπώσ προκφπτει ότι: 
 
U1 = k1   και αντίςτοιχα ότι   U1 = k2 [CO2] 
 
 β) Αφοφ U1 = k1 θ ταχφτθτα παραμζνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
αντίδραςθσ και ίςθ με τθν αρχικι. Συνεπώσ U1 = k1 = 0,4 Μ/min 
 
Άρα k1 = 0,4 Μ/min 
 
Στθ Χ.Ι. οι δφο ταχφτθτεσ των αντίκετων αντιδράςεων κα ζχουν εξιςωκεί και αφοφ 
θ U1 είναι ςτακερι, ομοίωσ και θ U2 ςτθ Χ.Ι. κα είναι U2 = 0,4 M/min. 
 

mol CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g) 

Αρχ.   2                    -                - 

Αντ.   x                    -                 - 

Ραρ. -                x                x 

Χ.Ι.  2-x                 x                 x 

 
 
Από τα δεδομζνα ο βακμόσ διάςπαςθσ του ανκρακικοφ αςβεςτίου είναι 0,5 
ςυνεπώσ x=1. 
 
Άρα αφοφ και ο όγκοσ του δοχείου είναι 1L θ ςυγκζντρωςθ του διοξειδίου του 
άνκρακα ςτθ Χ.Ι. κα είναι x = 1Μ. 
 
Συνεπώσ από όλα τα παραπάνω, προκφπτει ότι: 
U1 = k2 [CO2]  0,4 M/min = k2 1M  k2 = 0,4 min-1 
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γ) Για να υποδιπλαςιαςτεί θ πίεςθ του δοχείου (ςφμφωνα με τθν καταςτατικι 
εξίςωςθ των ιδανικών αερίων), αφοφ ο όγκοσ και θ κερμοκραςία είναι ςτακερά κα 
πρζπει να υποδιπλαςιαςτοφν τα mol των αζριων ουςιών, ςυνεπώσ εδώ τα mol του 
διοξειδίου του άνκρακα κακώσ αποτελεί το μοναδικό αζριο τθσ Χ.Ι. ςτο δοχείο. 
Άρα αφοφ ςτθ Χ.Ι. ζχουμε 1mol διοξειδίου του άνκρακα κα πρζπει μετά από τθν 
όλθ διεργαςία να ζχουμε 0,5mol. 
 
Πςο αφαιροφμε ποςότθτα διοξειδίου του άνκρακα θ κζςθ τθσ Χ.Ι. μετατοπίηεται 
προσ τα δεξιά και αναιρεί ΠΛΗΡΩ τθ μεταβολι που επιφζραμε κακώσ Kc = [CO2] 
και αφοφ θ κερμοκραςία και ο όγκοσ δεν αλλάηει κα πρζπει διαρκώσ να ζχουμε 
1mol CO2 ςτθ Χ.Ι. για να μζνει ςτακερι θ Kc.  
 
Με τθν αφαίρεςθ όλθσ τθσ ποςότθτασ του διοξειδίου του άνκρακασ τθσ Χ.Ι. κα 
παραχκεί πάλι 1mol CO2. Με αυτι τθ μεταβολι καταναλώνεται πλιρωσ όλθ θ 
ποςότθτα του ανκρακικοφ αςβεςτίου που είχαμε ςτθ Χ.Ι. Ζτςι αν αφαιρζςουμε και 
άλλθ ποςότθτα διοξειδίου του άνκρακα δεν κα είναι «ικανι» πλζον θ αντίδραςθ 
να αναιρζςει τθ μεταβολι που επιφζραμε.  
 
Συνεπώσ με τθν αφαίρεςθ επιπλζον 0,5mol διοξειδίου του άνκρακα κα μείνουν 
0,5mol από αυτό ςτο δοχείο και άρα κα επιτευχκεί ο υποδιπλαςιαςμόσ τθσ 
πίεςθσ. 
 
φμφωνα με τα παραπάνω θα πρζπει να αφαιρεθοφν ςυνολικά 1,5mol CO2. 
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