
 

 

ΘΕΜΑ  Α 

 

Α1. Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

1. Οι δυνατές συχνότητες των ακτινοβολιών που εκπέμπονται κατά την αποδιέγερση του 

ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου από τη στιβάδα Μ είναι: 

  α. μία    β. δύο 

 γ. τρεις    δ. τέσσερις  

 

2. Το δεύτερο αλογόνο βρίσκεται: 

α. Στην 3η περίοδο και στην 7η ομάδα 

β. Στην 2η περίοδο και στην 7η κύρια ομάδα 

γ. Στην 3η περίοδο και στην 7η κύρια ομάδα 

δ. Στην 2η περίοδο και στην 17η ομάδα 

 

3. Στη χημική εξίσωση της αντίδρασης:  αNH3 + βCuO → γN2 + δCu + εH2O ,  οι τιμές των 

α, β, γ, δ και ε, αντίστοιχα, είναι: 

α. 4, 3, 2, 3, 3    β. 2, 3, 1, 3, 3    

γ. 1, 3, 1/2, 3, 3/2  δ. 2, 1, 1, 1, 3 

  

4.  Το pH διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01 Μ είναι:  

α. 2.      β. μεγαλύτερο του 2.   

γ. μικρότερο του 2.    δ. 0.  

 

5.  Η σταθερά ιοντισμού Κa του ασθενούς οξέος ΗF σε αραιό υδατικό διάλυμα αυξάνεται με: 

   α. αύξηση της θερμοκρασίας.  β. μείωση της θερμοκρασίας.   

γ. προσθήκη ΝaF.   δ. προσθήκη HCl. 

 

 (15 μονάδες) 

 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

α. Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την ταχύτητα όλων των χημικών αντιδράσεων. 

β. Διάλυμα ΗΝΟ3 με συγκέντρωση 10-7 Μ έχει στους 25 οC pH = 7. 

γ. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα τροχιακό της υποστιβάδας 4f είναι 2. 

δ. Οι ανόργανοι (βιομηχανικοί) καταλύτες έχουν πολύ εξειδικευμένη δράση όπως και τα 

ένζυμα. 

ε. Στους 37 οC τα ουδέτερα διαλύματα έχουν pH < 7 

  (5 μονάδες) 

 

Α3. Να αναφέρετε: 

α.  2 διαφορές ανάμεσα στους «σ» και «π» δεσμούς 

β.  3 διαφορές ανάμεσα σε καταλύτες και βιοκαταλύτες 

 

(2 + 3 μονάδες) 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1. To νικέλιο, Ni, έχει ατομικό αριθμό, Ζ=28, είναι αργυρόλευκο και κάτω από τους 385 

βαθμούς ελαφρώς μαγνητικό μέταλλο. Είναι σκληρό όπως ο σίδηρος, ελατό, ανθεκτικότερο 

του σιδήρου και αμετάβλητο στον αέρα ως συμπαγές. Επειδή σε λεπτό διαμερισμό διαλύει το 

υδρογόνο σε ποσοστό 17 φορές τον όγκο του, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως καταλύτης 

υδρογόνωσης των οργανικών ενώσεων. 

  

 α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή κατανομή του Νικελίου σε στιβάδες και σε υποστιβάδες. 

 

Το οξείδιο του Νικελίου έχει τον χημικό τύπο NiO. 

 

 β. Να προσδιορίσετε το ΝiO ως όξινο η βασικό οξείδιο και 

 γ. Να συγκρίνεται το Σ.Β. του NiO με το Σ.Β. του πεντοξειδίου του αζώτου Ν2Ο5, 

αιτιολογώντας κατάλληλα την απάντησή σας. 

 

Δίνεται ότι ΖΝ=7 

(2 + 1 + 4 μονάδες) 

 

 

Β2. Διάλυμα μεθανικού οξέος (HCOOH) αραιώνεται με την προσθήκη νερού υπό σταθερή 

θερμοκρασία. Να αιτιολογήσετε (με λίγα λόγια) πως θα μεταβληθούν (αύξηση ή μείωση 

ή καμία μεταβολή) τα παρακάτω μεγέθη: 

 α. Η συγκέντρωση C του διαλύματος. 

 β. Ο βαθμός ιοντισμού α του οξέος. 

 γ. Η σταθερά ιοντισμού Κα του οξέος. 

 δ. Η συγκέντρωση των οξωνίων [Η3Ο+]. 

ε. Τα mol των Η3Ο+. 

(5 μονάδες) 

 

Β3. Δίνεται η οργανική ένωση CH≡C–CH2–CΟΟH.  

 

α. Πόσοι σ και πόσοι π δεσμοί υπάρχουν στην ένωση;              

β. Να αναφέρετε τι είδος υβριδικά τροχιακά έχει κάθε άτομο άνθρακα της παραπάνω 

ένωσης. 

 

(1 + 2 μονάδες) 

 

Β4. Σε κλειστό δοχείο όγκου V έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

 

2A(g) + B(s)  2Γ (g) , ΔΗ < 0. 

 

Ποια επίδραση θα έχει στη θέση χημικής ισορροπίας (δεξιά, αριστερά, καμία 

μετατόπιση) και ποια στην ποσότητα του Γ (αύξηση, μείωση, καμία μεταβολή) 

καθεμιά από τις παρακάτω μεταβολές;  

α. Μείωση της θερμοκρασίας (V = σταθ.). 

β. Αφαίρεση ποσότητας Α (V = σταθ. και T = σταθ.). 

γ. Μείωση του όγκου του δοχείου (Τ = σταθ.). 

δ. Προσθήκη μικρής ποσότητας Β (V = σταθ. και T = σταθ.). 

ε. Εισαγωγή ευγενούς αερίου με V = σταθ. και T = σταθ. 

 

(10 μονάδες) 



 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

 

Γ1. Η γλυκόζη είναι απλός μονοσακχαρίτης που βρίσκεται στα φυτά. Είναι ένας από τους 

τρεις διατροφικούς μονοσακχαρίτες, μαζί με τη φρουκτόζη και τη γαλακτόζη, οι οποίοι 

απορροφώνται άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια της πέψης. Αποτελεί 

τον σημαντικότερο υδατάνθρακα στη βιολογία, αφού τα κύτταρα την χρησιμοποιούν ως την 

πρωταρχική πηγή ενέργειας και ως μέσο μεταβολισμού. Η γλυκόζη είναι ένα από τα κύρια 

προϊόντα της φωτοσύνθεσης και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την κυτταρική αναπνοή. 

 

Nα προσδιορίσετε στο μόριο της γλυκόζης που φαίνεται παρακάτω: 

α) τι υβριδισμό παρουσιάζει ο κάθε άνθρακας (α,β,γ,δ,ε,ζ). 

β) πόσοι σίγμα και πόσοι π δεσμοί υπάρχουν στην γλυκόζη 

 
 

Ο κύκλος του κιτρικού οξέος ή κύκλος του Krebs, προς τιμή του επιστήμονα που τον 

ανακάλυψε, είναι το τελικό στάδιο αποδόμησης των υδατανθράκων, των λιπών και των 

αμινοξέων που προσλαμβάνονται με τη διατροφή. Αποτελεί σημαντικό μέρος της αερόβιας 

κυτταρικής αναπνοής. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας άλλος απλούστερος θερμοχημικός κύκλος. Να υπολογίσετε 

τις άγνωστες τιμές x και y. 

 
(3 + 3 + 4 μονάδες) 

 

Γ2.  Σε δοχείο σταθερού όγκου 5 L και σε σταθερή θερμοκρασία 227 οC εισάγονται 2 mol A 

και 3 mol B, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  

 

Α(g) + 2B(g) → 2Γ(g) , ΔΗ = - 40 kJ 

 

O νόμος ταχύτητας της αντίδρασης είναι υ = k[A][B], ενώ η αρχική ταχύτητα είναι  

υ = 2,4∙10-3 mol∙L-1∙s-1.  

α) Να υπολογιστούν η τιμή και οι μονάδες της σταθεράς ταχύτητας k στους 227 οC.  

β) Τη χρονική στιγμή t1 = 60s έχει σχηματιστεί 1 mol Γ. Να υπολογιστούν:  

i) η ταχύτητα της αντίδρασης και η ταχύτητα σχηματισμού του Γ τη χρονική στιγμή t1  

ii) η μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0 – 60s,  

iii) το ποσό θερμότητας που έχει ελευθερωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή t1.  

γ) Τη χρονική στιγμή t2 η ολική πίεση στο δοχείο βρέθηκε ίση με 32,8 atm. Να υπολογιστεί η 

ταχύτητα της αντίδρασης τη στιγμή t2. 

δ) Να γραφτεί ο πιθανός μηχανισμός της αντίδρασης. 

 

(3 + 3 + 3 + 1 μονάδες) 



 

 

Γ3.  Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 

  

CaCO3 → CaO + CO2 Q = -40 kcal 

C + O2 → CO2 Q = +94 kcal 

 

Πόσα g C πρέπει να καούν ώστε το ποσό της θερμότητας που θα ελευθερωθεί να είναι ικανό 

να διασπάσει 4,7 kg CaCO3 ; 

 

(5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

 

Δ1. 2,24 L  ενός  ασθενούς μονοπρωτικού οξέος HΑ, μετρημένα σε STP συνθήκες, 

διαλύονται σε νερό οπότε προκύπτει διάλυμα Υ1 με όγκο 500 mL. 

α. Να βρεθεί η συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ και ο βαθμός ιοντισμού του οξέος στο 

διάλυμα Υ1. 

β. Σε 100 mL του διαλύματος Υ1 προσθέτουμε V L Η2Ο οπότε προκύπτει διάλυμα Υ2. Να 

υπολογιστεί ο όγκος του Η2Ο που προσθέσαμε αν το pH του διαλύματος Υ2 είναι ίσο με 3. 

Δίνονται: για το HΑ: Ka = 2 . 10-5 

- Η προσθήκη του αερίου δεν προκαλεί μεταβολή του όγκου του διαλύματος. 

- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25ο C όπου Κw= 10-14.  

- Να γίνουν οι δυνατές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθμητικά δεδομένα του 

προβλήματος. 

 

(6 + 7 μονάδες) 

Δ2. Διαθέτουμε τα παρακάτω δύο διαλύματα: 

 Υ1: CH3NH2, 0.01M 

 Y2: NH3, 0.1M 

Αναμιγνύονται V1L από το Y1 με V2L από το Υ2.  

α) Να υπολογιστεί το pH του νέου διαλύματος Υ3 που θα προκύψει. 

β) Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού της μεθυλαμίνης (α1) και ο βαθμός ιοντισμού της 

αμμωνίας (α2) στο διάλυμε Υ3. 

Δίνονται ότι ΚbNH3 = 10-5 και KbCH3NH2 = 10-4 

Ισχύουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις. 

 

(7 + 5 μονάδες) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 

 

Chemistry Fun Fact #1 

 
Κάθε άτομο υδρογόνου στο σώμα σας είναι περίπου 13,5 δισεκατομμυρίων χρόνων, 

επειδή δημιουργήθηκε κατά τη γέννηση του σύμπαντος 

 

Στο σημείο μηδέν, κατά τη διάρκεια της μοναδικότητας του σύμπαντος, το πρώτο 

χημικό στοιχείο ήταν το υδρογόνο. Όλα τα άλλα ακολούθησαν μετά όπως, η «μετατροπή» 

του υδρογόνου στο ήλιο, το οποίο έπειτα μετατράπηκε σε άνθρακα και ούτω καθεξής. 

Περίπου το 73% της μάζας του ορατού σύμπαντος αποτελείται από υδρογόνου. Περίπου το 

25% αποτελείται από Ήλιο και οτιδήποτε άλλο αντιπροσωπεύει μόνο το 2%.  

Με βάση τη μάζα, το υδρογόνο και το ήλιο συνθέτουν λιγότερο από το 1% της Γης. 


