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ΘΕΜΑ Α 

 

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

1.  Σε ποια από τις επόμενες οργανικές ενώσεις ο άνθρακας της χαρακτηριστικής 

ομάδας έχει το μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης; 

   α. CH3CH=O    

β. HCOONa.   

γ. HCH=O      

  δ. CH3COOH. 

 

2.  Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις μεταξύ των μορίων της σχηματίζεται δεσμός 

υδρογόνου; 

 α. CH3CH2CH=O    β. (CH3)3N   

γ. CH3COOH    δ. H2S 

 

3.  Το Br2 και το ICl έχουν παρόμοιες σχετικές μοριακές μάζες (160 και 162, 

αντίστοιχα) αλλά σημαντικά διαφορετικά σημεία βρασμού (αντίστοιχα ίσα με   

59 οC και 97 οC. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν μπορεί να 

δικαιολογήσει αυτή τη διαφορά; 

α. Μεταξύ των μορίων Br2 εμφανίζονται ισχυρότερου τύπου διαμοριακές 

δυνάμεις από ότι μεταξύ των μορίων του ICl 

β. Στην ένωση ICl εμφανίζεται ιοντικός (ετεροπολικός δεσμός) ενώ στο Br2 

ομοιοπολικός 

γ. Στη περίπτωση του ICl εμφανίζονται αποκλειστικά δυνάμεις διασποράς 

δ. Το ICl είναι δίπολο μόριο, ενώ το Br2 όχι 
 

4. Το χημικό στοιχείο νικέλιο (Ni) έχει ατομικό αριθμό 28 και: 

α.  ανήκει στην ομάδα των αλκαλικών γαιών 

β.  ανήκει στον s - τομέα του περιοδικού πίνακα 

γ.  ανήκει στην ίδια περίοδο με το δεύτερο αλκάλιο 

δ.  είναι παραμαγνητικό και έχει πολλούς αριθμούς οξείδωσης 

 

 

5. Με προσθήκη RMgCl σε προπανάλη και υδρόλυση του προϊόντος παράγεται 

αλκοόλη: 

α. πρωτοταγής          β. δευτεροταγής          



 

 

γ. τριτοταγής          δ. δευτεροταγής ή τριτοταγής ανάλογα με το 

RMgCl 

 

6.  Με επίδραση αιθανολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 2-χλωρο-βουτάνιο παράγεται: 

α. κυρίως 2-βουτένιο 

β. μίγμα όλων των δυνατών αλκενίων με μοριακό τύπο C4H8   

γ.  κυρίως 1-βουτένιο  

δ. μίγμα 1-βουτενίου και 2-βουτενίου σε ίσα περίπου ποσοστά 

Μονάδες 18 

 

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

1. Μεταξύ των μορίων ενός υδρογονάνθρακα οι μοναδικές διαμοριακές δυνάμεις που 

αναπτύσσονται, είναι οι δυνάμεις διασποράς. 

2. Υδατικό διάλυμα ουρίας 0,1 Μ και υδατικό διάλυμα γλυκόζης 0,1 Μ είναι σίγουρα 

ισοτονικά (δίνεται ότι και η ουρία και η γλυκόζη είναι μοριακές ουσίες). 

3. Τα p ατομικά τροχιακά ενός ατόμου έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από τα s ατομικά 

τροχιακά της ίδιας στιβάδας. 

4. Το 12Μg έχει μεγαλύτερη τιμή ενέργειας δεύτερου ιοντισμού (Εi2) από το 11Νa. 

5. Όλες οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες, που έχουν από 2 άτομα C και πάνω, 

μπορούν να αφυδατωθούν σχηματίζοντας αλκένιο. 

Μονάδες 5 

 

Α3. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζονται τα σημεία βρασμού των ενώσεων με 

Η (υδρογόνο) των στοιχείων των ομάδων, 14, 15, 16 και 17 του περιοδικού πίνακα. 

 

 
 

α. Να εξηγήσετε σύντομα γιατί οι ενώσεις NH3, HF και Η2Ο παρουσιάζουν 

«περίεργα» υψηλά σημεία βρασμού σε σχέση με τις ενώσεις με Η (υδρογόνο) των 

άλλων στοιχείων της ίδιας ομάδας. 

β. Τα μόρια H2S, H2Se και Η2Te είναι μη γραμμικά. 

Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις εμφανίζονται στην περίπτωση του H2S; Γιατί η 

ένωση αυτή έχει μικρότερο σημείο βρασμού από τις ενώσεις H2Se και Η2Te; 

Μονάδες 2 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Περίσσεια σκόνης Mg(s) προστίθεται σε 100mL υδατικού διαλύματος HCℓ 

0,1Μ, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική 

εξίσωση: 

Mg(s) + 2HCℓ(aq) → MgCℓ2 (aq) + Η2 (g) 

Ποια επίδραση θα έχουν στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης οι παρακάτω 

μεταβολές: 

α. Χρησιμοποιούμε 100mL διαλύματος HCℓ 0,05Μ αντί για 100mL διαλύματος HCℓ 

0,1Μ. 

β. Χρησιμοποιούμε 50mL διαλύματος HCℓ 0,2Μ αντί για 100mL διαλύματος HCℓ 

0,1Μ. 

γ. Ίση ποσότητα σκόνης Mg(s) με μορφή μεγαλύτερων κόκκων. 

Να αιτιολογήσετε κάθε απάντησή σας. 

Ειδικά στο ερώτημα (β) να απαντήσετε ποια θα είναι η επίδραση της μεταβολής και 

στην παραγόμενη ποσότητα (moℓ) του αερίου Η2, αιτιολογώντας κατάλληλα την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 3 + 1 

 

Β2. 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), ποια στα mol ισορροπίας του Α (αύξηση, μείωση, καμία μεταβολή) 

καθεμιά από τις παρακάτω μεταβολές; Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 

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

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

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

δ. Προσθήκη καταλύτη υπό σταθερό όγκο και θερμοκρασία. 

ε. Αφαίρεση μικρής ποσότητας Β (V = σταθ. και T = σταθ.). 

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

Μονάδες 6 

 

Β3. Υδατικό διάλυμα CH3NH2 0,1Μ έχει μεγαλύτερο pH από υδατικό διάλυμα 

CH3COONa 0,1Μ , στους 25οC. Να αιτιολογήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις 

είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 

α. Το ιόν CH3COO- είναι ασθενέστερη βάση από την CH3NH2. 

β. Η ισορροπία CH3NH2  +  CH3COOΗ   CH3NH3
+  +  CH3COO- είναι 

μετατοπισμένη προς τα αριστερά. 

Μονάδες 6 

 

Β4. Το άτομο του στοιχείου Ψ έχει ηλεκτρονιακή δομή [Ar]3d104s24p2 (στη 

θεμελιώδη κατάσταση). 

α. Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του στοιχείου Ψ. 

β. Να βρείτε τον τομέα, την περίοδο και την ομάδα του περιοδικού πίνακα όπου 

ανήκει το στοιχείο Ψ. 

γ. Να συγκρίνετε την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του στοιχείου Ψ με το τρίτο 

στοιχείο από τις αλκαλικές γαίες. 

Μονάδες 1 + 3 + 2  

 

Β5. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του Η2Ο με τις παρακάτω 

ενώσεις : 

i. CH3CH2C≡CH        ii. CH3NH2     iii. CH3CH2MgBr 



 

 

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών μετατροπών: 

 
                                                             Hg, HgSO4, H2SO4 

αλκίνιο (Α)  +   Η2Ο                                       Β 
 
                                    +HCl                                +Mg 

αλκένιο  (Γ)                      Δ                      Ε 
                                                                            αιθέρας 
                                        +Η2Ο                               π. H2SO4/170°С 

Β  +   Ε  → ……                      Θ                                 C5H10  (K) 
 
Δ  +  RONa  (Λ)  →   Μ 
 
                                               +2Η2Ο / H+                     

Β  +   HCN  → ……                   Ξ    
Δίνονται επίσης ότι: 

Η ένωση Θ είναι δευτεροταγής αλκοόλη και οι ενώσεις Θ και Μ είναι ισομερείς.  

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α έως Ξ. 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Το τετροξείδιο του αζώτου (Ν2Ο4) είναι ένα άχρωμο αέριο, ενώ το διοξείδιο του 

αζώτου (ΝΟ2) είναι ένα καστανέρυθρο αέριο. Σε θερμοκρασία Τ1 το Ν2Ο4 διασπάται 

σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

Ν2Ο4(g) 2ΝΟ2(g) , ΔΗ1 

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 1 L εισάγονται 46 g Ν2Ο4 και θερμαίνονται σε 

θερμοκρασία Τ1, οπότε αποκαθίσταται η παραπάνω ισορροπία. Το ποσό της 

θερμότητας που απορροφάται από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι να 

αποκατασταθεί χημική ισορροπία είναι 5,7 kJ. 

α. Να υπολογίσετε τη ΔΗ1. 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 

Ν2(g) + 2Ο2(g) → Ν2Ο4(g) , ΔΗ2 = 9 kJ 

½ Ν2(g) + Ο2(g) → ΝΟ2(g) , ΔΗ3 = 33 kJ 

Μονάδες 2 

 

β. Να βρείτε την απόδοση της αντίδρασης και τη σταθερά χημικής ισορροπίας, Κc. 

Δίνονται οι τιμές Ar των: Ν=14 και Ο=16. 

Μονάδες 4 

 

γ. Μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία στο δοχείο σε Τ2, οπότε το περιεχόμενο του 

δοχείου αποκτά έντονο καστανέρυθρο χρώμα και αποκαθίσταται νέα θέση χημικής 

ισορροπίας. 

i. Να εξηγήσετε αν η θερμοκρασία Τ2 είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την Τ1. 

ii. Αν η απόδοση της αντίδρασης στη νέα θέση χημικής ισορροπίας είναι 60%, να 

υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας, Κc, στη θερμοκρασία Τ2. 

Μονάδες 3 + 3 

 

δ. i. Αν η διάσπαση του Ν2Ο4 καταλύεται από τον καταλύτη Χ(s), να γράψετε ποια 

θεωρία ερμηνεύει ικανοποιητικά την κατάλυση αυτή, αιτιολογώντας σύντομα την 

απάντησή σας. 

ii. Ποια από τις επόμενες τιμές μπορεί να έχει η ενέργεια ενεργοποίησης της 

διάσπασης του Ν2Ο4; (Δεν απαιτείται αιτιολόγηση.) 



 

 

1. 35 kJ  2. 55 kJ  3. 75 kJ 

Μονάδες 2 + 1 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Σε δύο διαφορετικά δοχεία διαθέτουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ2. 

Το διάλυμα Δ1 περιέχει αμμωνία (ΝΗ3) με συγκέντρωση 0,1 Μ. 

Το διάλυμα Δ2 περιέχει βρωμιούχο αμμώνιο (ΝΗ4Br) με συγκέντρωση 0,1 Μ. 

 

Δ1. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Δ2. 

Μονάδες 5 

 

Δ2. Σε 200 mL του διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 600 mL νερού, οπότε προκύπτει 

διάλυμα Δ3. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 στο διάλυμα Δ3. 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Πόσα mL του διαλύματος Δ1 πρέπει να αναμιχθούν με 500 mL του διαλύματος 

Δ2, ώστε να προκύψει ουδέτερο διάλυμα; 

Μονάδες 7 

 

Δ4. Σε 400 mL του διαλύματος Δ2 προσθέτουμε 400 mL διαλύματος ΚΟΗ 0,05 Μ. 

Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος που προκύπτει. 

Μονάδες 7 

 

Δίνονται : 

- Δίνεται για την ΝΗ3 Κb=10-5. 

- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25oC, στην οποία ισχύει Kw = 10-14. 

- Να γίνουν όλες οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα δεδομένα του 

προβλήματος. 

 
 
Καθηγητές: Μάριος Τριανταφύλλου - Γιάννης Μουτσάκης - Ράνια Στροβολίδου 

 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


