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16 – 05 - 2020 
 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Θετικών Σπουδών 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 

(Νέο Σύστημα) 
 
Καθηγητές: Μάριος Τριανταφύλλου – Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη 
 
 
 
Θέμα Α 
 
Για της ερωτήσεις Α.1. - Α.6. να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης 
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Οι δυνάμεις διασποράς εμφανίζονται:  

α) μόνο μεταξύ πολικών μορίων,  
β) μόνο μεταξύ μη πολικών μορίων,  
γ) μεταξύ όλων των μορίων ανεξάρτητα από το αν είναι πολικά ή όχι,  
δ) μόνο μεταξύ ιοντικών ενώσεων. 

 
Α2. Σε δοχείο γίνεται η αντίδραση: Α(g) + 2Β(g) → 3Γ(g). Σε κάποια χρονική 

στιγμή, η ταχύτητα σχηματισμού του Γ προσδιορίστηκε ίση με 0,024 M·s−1. 
Την ίδια χρονική στιγμή η ταχύτητα της αντίδρασης και ο ρυθμός μεταβολής 
της συγκέντρωσης του Β είναι: 

α) 0,024 M·s−1 και τα δύο 
β) 0,008 και 0,016 M·s−1, αντίστοιχα 
γ) 0,048 και 0,024 M·s−1, αντίστοιχα 
δ) 0,024 και 0,036 M·s−1, αντίστοιχα 

 
Α3. Υδατικό διάλυμα CH3COONa 10-3 M θερμοκρασίας 25 0C μπορεί να έχει pH 

ίσο με: 
α) 12 
β) 11 
γ) 10 
δ) 5 
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Α4. Από τα παρακάτω στοιχεία παραμαγνητικό είναι το:  
α) 38Sr  
β) 4Be  
γ) 13Al  
δ) 30Zn 

 
Α5. Σε μία αντίδραση προσδιορίστηκε η σταθερά ταχύτητάς της ίση με k=10-3 

mol-3 L3 s-1. H τάξη της αντίδρασης αυτής είναι: 
  α) 1ης  
  β) 2ης  
  γ) 3ης  
  δ) 4ης  
 
Α6.  Στο εσωτερικό του κυλινδρικού δοχείου του σχήματος που κλείνεται με 

βαρύ και ευκίνητο έμβολο πραγματοποιείται η αντίδραση,  
C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g), υπό σταθερή θερμοκρασία. 

 
Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης το έμβολο:  

α) κινείται προς τα πάνω  
β) κινείται προς τα κάτω  
γ) παραμένει αμετακίνητο  
δ) κινείται προς τα πάνω, μόνο αν η αντίδραση είναι εξώθερμη 

 
Μονάδες 18 

 
Α7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
 

 α) Η τάση ατμών για την ουσία Α, εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. 
 β) Όσο μεγαλύτερο είναι το pOH ενός διαλύματος τόσο μεγαλύτερη είναι η  
[H3O+]. 
γ) Τα μέταλλα σε ενώσεις με το οξυγόνο δίνουν όξινα οξείδια σε αντίθεση με 
τα αμέταλλα που δίνουν βασικά. 
 δ) Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των ατόμων Η και Ο στο μόριο του 
Η2Ο χαρακτηρίζονται ως ενδοατομικές.   
ε) Ένα όξινο διάλυμα μπορεί να έχει pH μεγαλύτερο από 7. 

 
Μονάδες 5 

 
Α8. Να αναφέρετε δύο διαφορές ανάμεσα στα 3s και 3p ατομικά τροχιακά. 

 
Μονάδα 2 
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Θέμα Β 
 
Β1. Δίνονται τα στοιχεία Λ, Μ και Π.  
α. Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή τους δομή και  
β. Ο τομέας, η περίοδος και η ομάδα του περιοδικού πίνακα που ανήκουν,  
αν γνωρίζετε ότι: 

i. Το στοιχείο Λ διαθέτει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στην υποστιβάδα 3p.  
ii. Το στοιχείο Μ διαθέτει δύο μονήρη ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d.  
iii. Το στοιχείο Π διαθέτει 5 μονήρη ηλεκτρόνια σε υποστοίβαδα d.  

Δίνεται ότι και τα τρία στοιχεία βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση και με τον 
ελάχιστο ατομικό αριθμό. 
γ. Να συγκρίνετε και να αιτιολογήσετε την Ατομική Ακτίνα των τριών στοιχείων 
αυτών. 

Μονάδες 3 + 3 + 3 
 
Β2. Θεωρούμε τις παρακάτω δύο ισορροπίες:  

α) CH3COOH + NH3 ↔ CH3COO- + NH4
+ 

β) CH3COOH + HBr ↔ CH3COOH2+ + Br- 
Να γράψετε σε κάθε μία από τις παραπάνω αντιδράσεις ποια σωματίδια 
συμπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις κατά Brønsted - Lowry. 

 
Μονάδες 2 + 2 

 
Β3. Σε 200g δείγματος γλυκόζης περιέχεται υγρασία. Διαλύουμε την παραπάνω 
ποσότητα του δείγματος της γλυκόζης στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 2L 
και ωσμωτικής πίεσης 12,3atm σε θερμοκρασία 300Κ. Να υπολογιστεί το %w/w 
ποσοστό υγρασίας που περιέχει η γλυκόζη.  

Δίνεται ο μοριακός τύπος της γλυκόζης: C6H12O6 και τα ArH=1, ArC=12, ArO=16 
 

Μονάδες 3 
 
B4. Σε κενό δοχείο όγκου 8,2 L και θερμοκρασίας 27 οC εισάγονται 0,54g νερού. 
Στη θερμοκρασία αυτή η τάση ατμών του νερού είναι 0,03 atm. 

α. Πόσα γραμμάρια νερού θα παραμείνουν στην υγρή φάση; 
β. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο όγκος του δοχείου (ελάχιστη τιμή), ώστε να 
εξαερωθεί όλη η ποσότητα του νερού που βάλαμε σ’ αυτό; 
γ. Αν τα 0,54g νερού εισάγονταν σ’ ένα κενό δοχείο όγκου 16,4L  και 
θερμοκρασία 27 οC, πόση θα ήταν η πίεση των υδρατμών στο δοχείο; 

Δίνονται οι Αr για τα άτομα C:12 και Η:1 καθώς και ότι R=0,082 L atm / mol Κ. 
 

Μονάδες 2 + 2 + 2 
 
B5. Να διατάξετε τις επόμενες ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος ως οξέα. 
Να αιτιολογήσετε συνοπτικά την απάντησή σας. 

H3PO4, H3PO3, HClO4 και HBrO4 
 

Μονάδες 3 
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Θέμα Γ 
 
Γ1. Σε δοχείο εισάγονται 2mol Η2(g) και 2mol Ι2(g). Το μίγμα θερμαίνεται στους 
θ1

oC και αποκαθίσταται η ισορροπία: Η2(g) + Ι2(g) 2ΗI , ΔΗ = 51,8 kJ, για την οποία 
ισχύει: Kc = 64.  

α) Ποιες οι ποσότητες (σε mol) των τριών αερίων στην ισορροπία;  
β) Η θερμοκρασία μειώνεται στους θ2

οC, οπότε αποκαθίσταται με την 
πάροδο του χρόνου νέα χημική ισορροπία.  

i. Προς ποια κατεύθυνση εξελίχθηκε αντίδραση με τη μείωση της 
θερμοκρασίας;  
ii. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η σταθερά Κc και πως η ολική 
πίεση στο δοχείο.  

γ) Αν στη νέα θερμοκρασία η σταθερά Kc έχει τιμή ίση με 36, ποιες οι 
ποσότητες των τριών αερίων στη νέα ισορροπία;  

 
Μονάδες 2 + 2 + 2 

 
 
 
Γ2. Για την αντίδραση: 

Λ(g)  + 2Π(g) → Σ(g) 
υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα, σε ορισμένη θερμοκρασία: 
 
 

 
 
 

α. Να βρεθούν οι τιμές των συγκεντρώσεων Λ και Π για να είναι η ταχύτητα 
της αντίδρασης 0,2 mol L-1 s-1. 
β. Να υπολογίσετε την τάξη της αντίδρασης και να γράψετε έναν πιθανό 
μηχανισμό. 
γ. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η αρχική ταχύτητα της παραπάνω  
αντίδρασης, αν 

i. με κατάλληλο τρόπο μειώσουμε την αρχική συγκέντρωση του Λ, 
ii. αυξήσουμε τη συγκέντρωση του Π στη διπλάσια τιμή, 
iii. υποδιπλασιάσουμε την πίεση (που συνοδεύεται με μεταβολή του 
όγκου). 

Η θερμοκρασία του ερωτήματος (γ) παραμένει σταθερή. 
 

Μονάδες 4 + 3 + 3 
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Γ3. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκανίου CνΗ2ν+2 αν δίνονται οι ακόλουθες 
θερμοχημικές εξισώσεις: 
 

νC(γραφίτης) + (ν+1)Η2 (g)→ CνΗ2ν+2 (g),  ΔΗ1 = -224 kcal (1) 
CO (g) →C (γραφίτης) + 1/2 O2 (g),  ΔΗ2 = +28 kcal (2) 
CO (g) + 1/2 O2 (g) → CO2 (g),  ΔΗ3 = -68 kcal (3) 

CνΗ2ν+2 (g) + (3ν+1)/2O2 (g) → v CO2 (g) + (ν+1) Η2Ο (g),  ΔΗ4 = -510 kcal (4) 
Η2 (g) + 1/2Ο2 (g) → Η2Ο (g),   ΔΗ5 = -70 kcal (5) 

 
Μονάδες 9 

 
 
Θέμα Δ 
 
 
Δ1. Η γυναίκα σφάδαζε από τους πόνους της γέννας, οι φωνές έβγαιναν από μέσα της 
σαν να την έκοβαν στα δύο. Στο προσκεφάλι της, ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης το 
μόνο που μπορούσε να κάνει για να της απαλύνει τον πόνο ήταν να της δώσει να μασήσει 
μερικές φλούδες από κορμό ιτιάς, ενός δέντρου που βρισκόταν παντού.  Μη γελάσετε 
μ’αυτό το πρωτόγονο γιατροσόφι, διότι ο μεγάλος Ιπποκράτης έδωσε στην έγκυο ό,τι 
ακριβώς δίνει και σήμερα ένας σύγχρονος γιατρός. Ασπιρίνη. Από το βασικό συστατικό του 
κορμού της ιτιάς, το σαλικυλικό οξύ, γεννήθηκε η διάσημη ασπιρίνη. Ο Ιπποκράτης είχε 
παρατηρήσει την καταπραϋντική δράση του δέντρου από τον 5ο αιώνα π.Χ., χρειάστηκε 
όμως να περάσουν πολλά χρόνια για να φτιαχτεί το διασημότερο παυσίπονο όλων των 
εποχών και να πάρει τη μορφή που όλοι ξέρουμε σήμερα.... 

 
Η ασπιρίνη είναι ένα ασθενές οργανικό μονοπρωτικό οξύ, έστω ΗΑ, το οποίο 

ονομάζεται ακετυλοσαλικυλικό οξύ και έχει Κa = 3 · 10-4.  
Σε οργανισμό του οποίου το γαστρικό υγρό έχει pH = 1, χορηγούμε ασπιρίνη 

με αποτέλεσμα η ασπιρίνη να έχει στο γαστρικό υγρό συγκέντρωση 0,3 Μ. Να 
βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού της ασπιρίνης στο γαστρικό υγρό. 
 
Δίνονται ότι: 

- Για το Η2Ο: Κw = 10-14. 
- Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 
 

Μονάδες 7 
 
 
Δ2. Διαθέτουμε 100 mL διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,1 Μ (διάλυμα Δ1) το 
οποίο έχει pH = 3. 
α. Το διάλυμα Δ1 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,1 Μ (παρουσία 
κατάλληλου δείκτη) και ταυτόχρονα αραιώνεται με νερό μέχρι τελικού όγκου 1000 
mL. Να υπολογίσετε το pH στο ισοδύναμο σημείο (τελικό σημείο). 
β. Στο διάλυμα Δ1 προστίθενται 0,01 mol HCl και έτσι σχηματίζεται διάλυμα Δ2. Να 
υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού του ΗΑ στο Δ2 καθώς και το pH του διαλύματος 
Δ2. 
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γ. Στο διάλυμα Δ2 προσθέτουμε 0,02 mol ΚΟΗ και σχηματίζεται έτσι διάλυμα Δ3. Να 
υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ3. 
δ. Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε 100 mL διαλύματος ΝΗ3 0,1 Μ οπότε σχηματίζεται 
διάλυμα Δ4. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ4. 
 
Δίνονται: 

- Η σταθερά ιοντισμού για την ΝΗ3 Kb = 10-5. 
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 οC και συνεπώς KW=10-14. 
- Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 
 

Μονάδες 4 + 6 + 4 + 4 
 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 

 
 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
 
 

 

 

Bonus Δ Θέμα ~ Διπλή Καμπύλη Ογκομέτρησης – Διπλή Εξουδετέρωση 
 
Διαθέτουμς 30 mL υδατικού διαλύματος (Υ) που περιέχει αιθανικό οξύ και 
υδροβρώμιο. Ογκομετρούμε το διάλυμα Υ με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,3Μ και 
σχεδιάζουμε την καμπύλη ογκομέτρησης. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη παρουσιάζει 
δύο σχεδόν κατακόρυφα τμήματα εκ των οποίων το πρώτο εμφανίζεται όταν 
έχουμε προσθέσει 10mL από το πρότυπο διάλυμα. Βρέθηκε ακόμη, ότι για την 
πλήρη εξουδετέρωση του διαλύματος Υ καταναλώθηκαν 30mL από το πρότυπο 
διάλυμα.  
 

α. Να σχεδιάσετε ποιοτικά την καμπύλη ογκομέτρησης (δείχνοντας μόνο 
τους όγκους των 10 mL και των 30 mL) και να εξηγήσετε γιατί αυτή 
παρουσιάζει δύο σχεδόν κατακόρυφα τμήματα.  
β. Να εξηγήσετε αν το pH στο μέσο του πρώτου κατακόρυφου τμήματος 
είναι 7 ή όχι.  
γ. Να υπολογίσετε τις αρχικές συγκεντρώσεις του αιθανικού οξέος και του 
υδροβρωμίου στο διάλυμα Υ.  
δ. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Υ.  
ε. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Υ΄ που προκύπτει από την πλήρη 
εξουδετέρωση του διαλύματος Υ από το πρότυπο διάλυμα.  
στ. Αν κατά την ογκομέτρηση χρησιμοποιήσαμε έναν δείκτη ΗΓ με pKa=9, να 
υπολογίσετε τον λόγο των συγκεντρώσεων των δύο συζυγών μορφών του 
δείκτη ΗΓ όταν έχουμε προσθέσει 30mL από το πρότυπο διάλυμα.  
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Δίνονται :  

- Για το αιθανικό οξύ η σταθερά ιοντισμού Κa = 10-5.  
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 oC, στην οποία ισχύει 
Kw=10-14.  
- Να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα 
δεδομένα του προβλήματος. 
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16 – 05 - 2020 
 

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Θετικών Σπουδών 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ο 

(Παλαιό Σύστημα) 
 
Καθηγητές: Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη 
 
 
 
Θέμα Α 
 
Για της ερωτήσεις Α.1. - Α.6. να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης 
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Με καταλυτική υδρογόνωση μιας κετόνης είναι δυνατόν να προκύψει:  

α) μεθανόλη [ CH3OH ]  
β) αιθανόλη [ CH3CH2OH ]  
γ) 2-προπανόλη [ CH3CH(OH)CH3 ]  
δ) 2-μεθυλο-2-προπανόλη [ CH3CH(OH)(CH3)CH3 ] 

 
Α2. Σε δοχείο γίνεται η αντίδραση: Α(g) + 2Β(g) → 3Γ(g). Σε κάποια χρονική 

στιγμή, η ταχύτητα σχηματισμού του Γ προσδιορίστηκε ίση με 0,024 M·s−1. 
Την ίδια χρονική στιγμή η ταχύτητα της αντίδρασης και ο ρυθμός μεταβολής 
της συγκέντρωσης του Β είναι: 

α) 0,024 M·s−1 και τα δύο 
β) 0,008 και 0,016 M·s−1, αντίστοιχα 
γ) 0,048 και 0,024 M· s−1, αντίστοιχα 
δ) 0,024 και 0,036 M· s−1, αντίστοιχα 
 

Α3. Υδατικό διάλυμα CH3COONa 10-3 M θερμοκρασίας 25 0C μπορεί να έχει pH 
ίσο με: 

α) 12 
β) 11 
γ) 10 
δ) 5 
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Α4. Από τα παρακάτω στοιχεία παραμαγνητικό είναι το:  
α) 38Sr  
β) 4Be  
γ) 13Al  
δ) 30Zn 

 
 
Α5. Η μοναδική από τις παρακάτω ουσίες που δεν δίνει την αλογονοφορμική 

αντίδραση είναι:  
  α) 2-βουτανόλη 
  β) 2-προπενόλη 
  γ) 3-βουτέν-2-όλη 
  δ) αιθανάλη 
 
Α6.  Στο εσωτερικό του κυλινδρικού δοχείου του σχήματος που κλείνεται με 

βαρύ και ευκίνητο έμβολο πραγματοποιείται η αντίδραση,  
C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g), υπό σταθερή θερμοκρασία. 

 
Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης το έμβολο:  

α) κινείται προς τα πάνω  
β) κινείται προς τα κάτω  
γ) παραμένει αμετακίνητο  
δ) κινείται προς τα πάνω, μόνο αν η αντίδραση είναι εξώθερμη 

 
Μονάδες 18 

 
Α7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
 

α) Η ακετόνη (ή προπανόνη) οξειδώνεται σε πολύ έντονες οξειδωτικές 
συνθήκες και με διάσπαση του μορίου της. 
 β) Όσο μεγαλύτερο είναι το pOH ενός διαλύματος τόσο μεγαλύτερη είναι η  
[H3O+]. 
γ) Τα μέταλλα παρουσιάζουν οξειδωτικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τα 
αμέταλλα που παρουσιάζουν αναγωγικό. 
 δ) Στις αντιδράσεις, S + O2 → SO2 και H2 + S → H2S, το S λειτουργεί ως 
αναγωγικό και ως οξειδωτικό, αντίστοιχα, καθώς στην 1η περίπτωση 
οξειδώνεται ενώ στη 2η ανάγεται. 
ε) Ένα όξινο διάλυμα μπορεί να έχει pH μεγαλύτερο από 7. 

 
 Μονάδες 5 

 
Α8.    Να αναφέρετε δύο διαφορές ανάμεσα στα 3s και 3p ατομικά τροχιακά. 

 
Μονάδα 2 
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Θέμα Β 
 
Β1.  Δίνονται τα στοιχεία Λ, Μ και Π.  
α. Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή τους δομή και  
β. Ο τομέας, η περίοδος και η ομάδα του περιοδικού πίνακα που ανήκουν,  
αν γνωρίζετε ότι: 

i. Το στοιχείο Λ διαθέτει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στην υποστιβάδα 3p.  
ii. Το στοιχείο Μ διαθέτει δύο μονήρη ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d.  
iii. Το στοιχείο Π διαθέτει 5 μονήρη ηλεκτρόνια σε υποστοίβαδα d.  

Δίνεται ότι και τα τρία στοιχεία βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση και με τον 
ελάχιστο ατομικό αριθμό. 
γ. Να συγκρίνετε και να αιτιολογήσετε την Ατομική Ακτίνα των τριών στοιχείων 
αυτών. 

Μονάδες 3 + 3 + 3 
 
Β2. Θεωρούμε τις παρακάτω δύο ισορροπίες:  

α) CH3COOH + NH3 ↔ CH3COO- + NH4
+ 

β) CH3COOH + HBr ↔ CH3COOH2+ + Br- 
Να γράψετε σε κάθε μία από τις παραπάνω αντιδράσεις ποια σωματίδια 
συμπεριφέρονται ως οξέα και ποια ως βάσεις κατά Brønsted - Lowry. 

Μονάδες 2 + 2 
 
Β3. Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στις ακόλουθες χημικές εξισώσεις:  

α. Fe + H2SO4(πυκνό-θερμό) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O  
β. ΗCl + KClO3 → Cl2 + KCl + H2O 
γ. NaBr + PbO2 + H2SO4 → Br2 + PbSO4 + Na2SO4 + H2O  
δ. Η2Ο2 + Cl2 → O2 + HCl  
ε. SO2 + HNO3(πυκνό) → Η2SO4 + ΝΟ2 

Μονάδες 5 
 
Β4. Σε διάλυμα KMnO4 όγκου 2L το οποίο είναι οξινισμένο με H2SO4 
διαβιβάζεται αέριο που προέρχεται από την πλήρη αντίδραση 60g C με την ακριβώς 
απαιτούμενη ποσότητα CO2.  

α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος του KMnO4.  
β. Τον όγκο του αερίου προϊόντος (σε STP) της αντίδρασης του CO με το 
όξινο διάλυμα του KMnO4.  

Δίνονται οι χημικές εξισώσεις:  
C(s) + CO2(g) → 2CO(g),  CO + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + …… + …… + …… 

 
Μονάδες 2 + 2 

 
Β5. Να υπολογιστεί η μάζα του στερεού οξειδίου του ασβεστίου (CaO) που 
πρέπει να αντιδράσει με το νερό για να εκλυθεί θερμότητα ίση με 281kJ. 
Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: 

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq), ΔΗ = -56,2 kJ 
 

Μονάδες 3 
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Θέμα Γ 
 
Γ1. Σε δοχείο εισάγονται 2mol Η2(g) και 2mol Ι2(g). Το μίγμα θερμαίνεται στους 
θ1

oC και αποκαθίσταται η ισορροπία: Η2(g) + Ι2(g) 2ΗI , ΔΗ = 51,8 kJ, για την οποία 
ισχύει: Kc = 64.  

α) Ποιες οι ποσότητες (σε mol) των τριών αερίων στην ισορροπία;  
β) Η θερμοκρασία μειώνεται στους θ2

οC, οπότε αποκαθίσταται με την 
πάροδο του χρόνου νέα χημική ισορροπία.  

i. Προς ποια κατεύθυνση εξελίχθηκε αντίδραση με τη μείωση της 
θερμοκρασίας;  
ii. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η σταθερά Κc και πως η ολική 
πίεση στο δοχείο.  

γ) Αν στη νέα θερμοκρασία η σταθερά Kc έχει τιμή ίση με 36, ποιες οι 
ποσότητες των τριών αερίων στη νέα ισορροπία;  

 
Μονάδες 2 + 2 + 2 

  

Γ2. 6g μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αντιδρούν με μεταλλικό 
νάτριο, οπότε ελευθερώνονται 1,12 L αερίου μετρημένα σε STP.  
 

α. Να καθορίσετε το συντακτικό τύπο της αλκοόλης (Α), αν είναι γνωστό ότι 
με πλήρη οξείδωσής με όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου παράγει 
οργανική ένωση που έχει μεγαλύτερη σχετική μοριακή μάζα από αυτή της 
αλκοόλης.  
 
β. Στην αλκοόλη (Α) επιδρά πυκνό διάλυμα H2SO4 στους 170 οC και έτσι 
προκύπτει ένωση (Β) στην οποία επιδρά περίσσεια χλωρίου. Στη νέα 
οργανική ένωση επιδρά περίσσεια αλκοολικού διαλύματος NaΟΗ και στην 
ένωση (Γ) που προκύπτει επιδρά κάλιο. Στο νέο προϊόν επιδρά η οργανική 
ένωση η οποία παράγεται από την επίδραση SOCl2 στην αρχική αλκοόλη (Α). 
Έτσι προκύπτει οργανική ένωση (Δ). 

i. Να βρεθούν οι παραπάνω συντακτικοί τύποι των ενώσεων Β,Γ,Δ. 
ii. Τι είδους μεταβολή στον υβριδισμό ατόμου άνθρακα παρατηρείται 
κατά τη μετατροπή της αρχικής αλκοόλης (Α) στην οργανική ένωση 
(Β) και αυτής στην οργανική ένωση (Γ);  
 

γ. Το προϊόν επίδρασης μεταλλικού νατρίου στην αρχική αλκοόλη (Α) 
διαβιβάζεται σε νερό και προκύπτουν 100mL διαλύματος. Να υπολογίσετε 
το pH του διαλύματος.  

 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr των: H = 1, C = 12 και Ο = 16. 

 
Μονάδες 2 + 3 + 2 
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Γ3. Από τα παρακάτω σχήματα να προσδιοριστούν οι συντακτικοί τύποι των 
οργανικών ενώσεων Α , Β , Γ , Δ , Ε , Ζ , Η , Θ , Ι , Κ, Λ και Μ.  
 

 
 

Μονάδες 12 
 
 
Θέμα Δ 
 
 
Δ1. Η γυναίκα σφάδαζε από τους πόνους της γέννας, οι φωνές έβγαιναν από μέσα της 
σαν να την έκοβαν στα δύο. Στο προσκεφάλι της, ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης το 
μόνο που μπορούσε να κάνει για να της απαλύνει τον πόνο ήταν να της δώσει να μασήσει 
μερικές φλούδες από κορμό ιτιάς, ενός δέντρου που βρισκόταν παντού.  Μη γελάσετε 
μ’αυτό το πρωτόγονο γιατροσόφι, διότι ο μεγάλος Ιπποκράτης έδωσε στην έγκυο ό,τι 
ακριβώς δίνει και σήμερα ένας σύγχρονος γιατρός. Ασπιρίνη. Από το βασικό συστατικό του 
κορμού της ιτιάς, το σαλικυλικό οξύ, γεννήθηκε η διάσημη ασπιρίνη. Ο Ιπποκράτης είχε 
παρατηρήσει την καταπραϋντική δράση του δέντρου από τον 5ο αιώνα π.Χ., χρειάστηκε 
όμως να περάσουν πολλά χρόνια για να φτιαχτεί το διασημότερο παυσίπονο όλων των 
εποχών και να πάρει τη μορφή που όλοι ξέρουμε σήμερα.... 

 
Η ασπιρίνη είναι ένα ασθενές οργανικό μονοπρωτικό οξύ, έστω ΗΑ, το οποίο 

ονομάζεται ακετυλοσαλικυλικό οξύ και έχει Κa = 3 · 10-4.  
Σε οργανισμό του οποίου το γαστρικό υγρό έχει pH = 1, χορηγούμε ασπιρίνη 

με αποτέλεσμα η ασπιρίνη να έχει στο γαστρικό υγρό συγκέντρωση 0,3 Μ. Να 
βρεθεί ο βαθμός ιοντισμού της ασπιρίνης στο γαστρικό υγρό. 
 
Δίνονται ότι: 

- Για το Η2Ο: Κw = 10-14. 
- Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 
 

Μονάδες 7 
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Δ2. Διαθέτουμε 100 mL διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,1 Μ (διάλυμα Δ1) το 
οποίο έχει pH = 3. 
α. Το διάλυμα Δ1 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,1 Μ (παρουσία 
κατάλληλου δείκτη) και ταυτόχρονα αραιώνεται με νερό μέχρι τελικού όγκου 1000 
mL. Να υπολογίσετε το pH στο ισοδύναμο σημείο (τελικό σημείο). 
β. Στο διάλυμα Δ1 προστίθενται 0,01 mol HCl και έτσι σχηματίζεται διάλυμα Δ2. Να 
υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού του ΗΑ στο Δ2 καθώς και το pH του διαλύματος 
Δ2. 
γ. Στο διάλυμα Δ2 προσθέτουμε 0,02 mol ΚΟΗ και σχηματίζεται έτσι διάλυμα Δ3. Να 
υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ3. 
δ. Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε 100 mL διαλύματος ΝΗ3 0,1 Μ οπότε σχηματίζεται 
διάλυμα Δ4. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ4. 
 
Δίνονται: 

- Η σταθερά ιοντισμού για την ΝΗ3 Kb = 10-5. 
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25 οC και συνεπώς KW=10-14. 
- Να γίνουν όλες οι δυνατές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπονται από τα 

δεδομένα του προβλήματος. 
 

Μονάδες 4 + 6 + 4 + 4 
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 
 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
 

 

 

Bonus Δ Θέμα ~ Διπλή Καμπύλη Ογκομέτρησης – Διπλή Εξουδετέρωση 
 
Διαθέτουμς 30 mL υδατικού διαλύματος (Υ) που περιέχει αιθανικό οξύ και 
υδροβρώμιο. Ογκομετρούμε το διάλυμα Υ με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,3Μ και 
σχεδιάζουμε την καμπύλη ογκομέτρησης. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη παρουσιάζει 
δύο σχεδόν κατακόρυφα τμήματα εκ των οποίων το πρώτο εμφανίζεται όταν 
έχουμε προσθέσει 10mL από το πρότυπο διάλυμα. Βρέθηκε ακόμη, ότι για την 
πλήρη εξουδετέρωση του διαλύματος Υ καταναλώθηκαν 30mL από το πρότυπο 
διάλυμα.  
 

α. Να σχεδιάσετε ποιοτικά την καμπύλη ογκομέτρησης (δείχνοντας μόνο 
τους όγκους των 10 mL και των 30 mL) και να εξηγήσετε γιατί αυτή 
παρουσιάζει δύο σχεδόν κατακόρυφα τμήματα.  
β. Να εξηγήσετε αν το pH στο μέσο του πρώτου κατακόρυφου τμήματος 
είναι 7 ή όχι.  
γ. Να υπολογίσετε τις αρχικές συγκεντρώσεις του αιθανικού οξέος και του 
υδροβρωμίου στο διάλυμα Υ.  
δ. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Υ.  
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ε. Να βρεθεί το pH του διαλύματος Υ΄ που προκύπτει από την πλήρη 
εξουδετέρωση του διαλύματος Υ από το πρότυπο διάλυμα.  
στ. Αν κατά την ογκομέτρηση χρησιμοποιήσαμε έναν δείκτη ΗΓ με pKa=9, να 
υπολογίσετε τον λόγο των συγκεντρώσεων των δύο συζυγών μορφών του 
δείκτη ΗΓ όταν έχουμε προσθέσει 30mL από το πρότυπο διάλυμα.  

 
Δίνονται :  

- Για το αιθανικό οξύ η σταθερά ιοντισμού Κa = 10-5.  
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 oC, στην οποία ισχύει 
Kw=10-14.  
- Να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα 
δεδομένα του προβλήματος. 

 


