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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1ο 

Καθηγητές: Μάριος Τριανταφύλλου – Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

1. Σε δοχείο εισάγουμε ισομοριακές ποσότητες των ουσιών Α και Β και 

αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: 

  U1 

2 A(g)  +  B(g)   ↔  2 Γ(g) 

  U2 

Ποια από τις επόμενες σχέσεις είναι οπωσδήποτε λανθασμένη στη θέση ισορροπίας: 

α. u1 = u2    β. [ Γ ] > [ Β ] 

γ. [ Α ] < [ Γ ]    δ. [ Β ] < [ Α ] 

 

2. Δίνεται η αμφίδρομη αντίδραση: 

SnO2(s) + 2 CO(g) ↔ Sn(l) + 2 CO2(g)   ΔΗ > 0 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

α. η αύξηση θερμοκρασίας ( V = σταθ. ) μειώνει την απόδοση της αντίδρασης. 

β. αν διπλασιαστεί ο όγκος του δοχείου ( Τ = σταθ. ) , η [CO] παραμένει σταθερή 

γ. αν αυξηθεί η πίεση με μεταβολή όγκου του δοχείου ( Τ = σταθ. ) η [CO2] 

αυξάνεται. 

δ. αν προσθέσουμε SnO2 ( V , T = σταθ. ) η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά 

 

3. Σε δοχείο όγκου 1 L έχει αποκατασταθεί  η ισορροπία :  

N2O4(g) ↔ 2 NO2(g)  ΔΗ > 0 

Τη στιγμή t1: 

 
α. αυξήθηκε η θερμοκρασία ( V = σταθ ) 

β. μειώθηκε η θερμοκρασία ( V = σταθ ) 

γ. προστέθηκαν 0,1 mol Ν2Ο4 ( V , T = σταθ ) 

δ. υποδιπλασιαστήκε ο όγκος του δοχείου ( Τ = σταθ ) 
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4. Σε υδατικό διάλυμα NaF προσθέτουμε στερεό NaF χωρίς μεταβολή του όγκου του 

διαλύματος και της θερμοκρασίας (25ο C). Τότε: 

α. το pH του διαλύματος ελαττώνεται, 

β. ο βαθμός ιοντισμού του ιόντος F- ελαττώνεται, 

γ. η [ΟΗ-] του διαλύματος ελαττώνεται, 

δ. η [Νa+] δε μεταβάλλεται. 

 

5. Για την αντίδραση Ν2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) ,  

αν υ1 είναι η ταχύτητα σχηματισμού της ΝΗ3 και υ2 ο ρυθμός κατανάλωσης του Ν2, 

τότε ισχύει:  

α. υ = 2*υ2  

β. υ1 = υ2  

γ. υ2 = 2*υ1  

δ. υ1 = ½ *υ2  

 

6. Από τις παρακάτω μεταβολές αυτή που θα αυξήσει την τιμή της σταθεράς 

ταχύτητας της αντίδρασης A(g) + B(g) → Γ(g), χωρίς να μεταβάλει την ενέργεια 

ενεργοποίησής της είναι η: 

α. αύξηση της θερμοκρασίας 

β. αύξηση της συγκέντρωσης του αντιδρώντος Β 

γ. αύξηση της συγκέντρωσης και των δύο αντιδρώντων 

δ. χρησιμοποίηση καταλύτη 

 

7. Ποιo από τα παρακάτω αέρια υγροποιείται δυσκολότερα; 

α. Ne (Ar = 20) 

β. Ar (Ar = 40) 

γ.  CH4 (Mr = 16) 

δ. H2 (Mr = 2) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 21 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) 

i. Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τόσο την ταχύτητα όσο και την 

απόδοση μιας αμφίδρομης αντίδρασης. 

ii. Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1 Μ έχει pH = 3 στους 25οC, 

ενώ υδατικό διάλυμα οξέος ΗΒ συγκέντρωσης 0,1 Μ έχει pH = 3 στους 

40οC. Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρότερο από το οξύ ΗΒ. 

iii. Τα ιόντα 16S
2- και 17Cl- δεν έχουν ίδιο μέγεθος. 

iv. Αν για την χημική εξίσωση: Ν2(g) +3 H2(g) ↔2 NH3(g) ∆Η<0 , η σταθερά 

ισορροπίας Κc = 16 (80οC), τότε για την χημική εξίσωση:  

NH3(g) ↔ 1/2 Ν2(g) + 3/2 H2(g)  Κc < 0,25 (60οC) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
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ΘΕΜΑ 2Ο 

Β1. Οι παρακάτω αντιδράσεις είναι μετατοπισμένες προς τα δεξιά : 

HCO3- + HF ↔ H2CO3 + F-  

CH3Ο
- + H2CO3 ↔ CH3OH + HCO3-  

Κατατάξτε τις βάσεις που εμφανίζονται στις παραπάνω αντιδράσεις κατά αυξανόμενη 

ισχύ αιτολογώντας την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

Β2. Σε 100 mL διαλύματος HCℓ (διάλυμα Δ) προσθέτουμε x mol μαγνησίου (Mg) 

με τη μορφή σύρματος και πραγματοποιείται η αντίδραση: 

Mg(s) + 2 HCℓ(αq) ⎯⎯⎯→ MgCℓ2(αq) + H2(g) 

Στη θερμοκρασία των 25οC που πραγματοποιήθηκε το πείραμα, προέκυψε η 

καμπύλη (Ι) του παρακάτω διαγράμματος, η οποία δείχνει πως μεταβάλλεται 

η ποσότητα (mol) του HCℓ συναρτήσει του χρόνου. 

 
 

Σε ποιο από τα παρακάτω πειράματα αντιστοιχεί η καμπύλη (ΙΙ);  

(α) Προσθήκη ποσότητας 2x mol Mg με τη μορφή σύρματος σε 200 mL του 

διαλύματος Δ στους 30οC.  

(β) Προσθήκη νερού σε 100 mL του διαλύματος Δ πριν την προσθήκη ποσότητας x 

mol Mg με τη μορφή σύρματος στους 25οC.  

(γ) Προσθήκη ποσότητας x mol Mg με τη μορφή σκόνης σε 100 mL του διαλύματος 

Δ στους 25οC.  

(δ) Προσθήκη ποσότητας 2x mol Mg με τη μορφή σκόνης σε 100 mL του διαλύματος 

Δ στους 25οC.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδα 2)  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
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Β3. Σε δοχείο περιέχονται σε ισορροπία ορισμένες ποσότητες Β και Γ και 1 mol A 

σύμφωνα με την αντίδραση:  

2Α(g) ⎯→ 2B(g) + Γ(g) ΔΗ > 0 

Μεταβάλουμε έναν από σας παράγοντες ισορροπίας και στη νέα χημική ισορροπία 

διαπιστώθηκε ότι στο δοχείο περιέχονται 1,5 mol A.  

Ποια από σας επόμενες μεταβολές μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί;  

α. Αύξηση θερμοκρασίας διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου  

β. Αύξηση του όγκου του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία  

γ. Προσθήκη στο δοχείο 0,3 mol Γ (V, T σταθερά)  

δ. Προσθήκη στο δοχείο 0,5 mol Β (V, T σταθερά)  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μοναδες 2) αιτιολογώντας πλήρως την απάντηση 

σας.(μοναδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Β4. Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις καύσης του CO και του Η2: 

CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)     ΔΗ1 = -283 kJ    (Ι) 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)      ΔΗ2 = -286 kJ  (ΙΙ) 

 

Μείγμα CO και Η2 όγκου 8,96 L, μετρημένο σε συνθήκες STP, καίγεται πλήρως με 

τον απαιτούμενο όγκο Ο2. Από την καύση ελευθερώθηκε θερμότητα ίση με 113,5 kJ. 

Να υπολογίσετε: 

α. τη γραμμομοριακή σύσταση του αρχικού μείγματος. (μοναδες 4) 

β. Σε ένα άλλο δοχείο καίγεται αέριο μείγμα CO και Ν2. Η θερμοχημική εξίσωση της 

αντίδρασης του Ν2 με το  Ο2 είναι η εξής: 

 Ν2(g) + O2(g) → 2NO(g)       ΔΗ3 = +180 kJ   (III) 

Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol CO και N2 στο μείγμα τους, ώστε κατά την 

κάυση τους να μη παρατηρηθεί θερμική μεταβολή; (μοναδες 3) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες C=12, Ο=16 και Η=1. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

Γ1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η 4η περίοδος του Περιοδικού Πίνακα και μερικά 

στοιχεία αυτής.  

 Ca Sc     Fe Co  Cu  Ga    Br  

 

α) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των Fe, Cu και Br στη θεμελιώδη 

κατάσταση.(μοναδες 3)  

β) Αν για την απομάκρυνση του πρώτου ηλεκτρόνιου από το άτομο του Ca 

απαιτούνται 850 J ενέργειας. Για να μετατρέψουμε το Ca από άτομο στο 2ο ιόν του 

πόση θα είναι η συνολική ενέργεια που θα απαιτηθεί; 

i. 1250 J  ii.1700 J  iii. 2465 J  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μοναδες 4) 
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γ) Πόσα ηλεκτρόνια στο άτομο του Cu, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχουν τιμή 

κβαντικού αριθμού 
m 1= −

l ;  (μοναδες 2) 

δ) Να συγκρίνετε το μέγεθος των ιόντων του Fe2+ και Co3+. (μοναδες 2) 

ε) Ποιο από αυτά τα στοιχεία έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα; (μοναδα 1) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 12 

 

Γ2. Υδατικό μοριακό διάλυμα της ουσίας Α (διάλυμα Υ1), με περιεκτικότητα 10% 

w/w και πυκνότητα ρ=1,1 g/mL, παρουσιάζει ωσμωτική πίεση 12,3 αtm στους 27oC. 

α. Να υπολογίσετε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) της ουσίας Α. (μονάδες 5) 

Δίνεται η σταθερά R= 0,082 Lꞏαtmꞏmol-1ꞏK-1. 

β. Αναμιγνύονται 200 mL του διαλύματος Υ1 με 800 mL υδατικού διαλύματος Υ2, 

το οποίο περιέχει την ουσία Β σε συγκέντρωση 0,5 Μ, οπότε πραγματοποιείται η 

αντίδραση: Α(αq) + 2 B(αq) → 3 Γ(αq) + Δ(αq) (1) 

με αρχική ταχύτητα υ=8ꞏ10-5 molꞏL-1ꞏs-1. 

Διαπιστώθηκε πειραματικά ότι ο νόμος ταχύτητας για την αντίδραση (1) 

είναι: υ=k[Α][Β]2 

β1. Να βρείτε την τάξη της αντίδρασης (1) και να εξηγήσετε αν είναι απλή ή 

πραγματοποιείται σε στάδια. (μοναδες 3) 

β2. Να υπολογίσετε (αριθμητική τιμή και μονάδες) την σταθερά ταχύτητας k της 

αντίδρασης (1). (μονάδες 3) 

β3. Να υπολογίστε τις συγκεντρώσεις των διαλυμένων ουσιών μετά το τέλος της 

αντίδρασης. (μοναδες 2) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 13 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

Δ1. Σε υδατικό διάλυμα HCOOH συγκέντρωσης 0,2 M ( Κa = 10-4 ) και όγκου 2 L 

προσθέτουμε 0.1mol της ισχυρής βάσης Β(ΟΗ)Χ και σχηματίζεται ρυθμιστικό δ/μα 

με pH = 4.  

i. Να βρεθεί η τιμή του x της ισχυρής βάσης. (μονάδες 6) 

ii. Να υπολογιστεί το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά 

την πλήρη εξουδετέρωση 1L διαλύματος ΗCOOH από διάλυμα ΝαΟΗ.  

i. Δίνετε: ΗCOOH + NaOH → HCOONa + H2O, ΔΗ= -20kJ (μοναδες 2) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

Δ2. Διαθέτουμε 2 δοχεία (Δ1 και Δ2) που περιέχουν όξινο διάλυμα KMnO4/H2SO4. 

Στο Δ1 δοχείο προσθέτουμε ποσότητα MnSO4 και στη συνέχεια και στα 2 δοχεία 

τοποθετούμε HCOOH  ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίδραση: 

5 HCOOH + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 → 5 CO2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O 
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Να αντιστοιχίσετε σε κάθε δοχείο (Δ1 και Δ2) τη σωστή καμπύλη του παρακάτω 

σχήματος, που δείχνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων MnO4
- με τον 

χρόνο αιτιολογώντας πλήρως την απαντησή σας. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ3. Αναμειγνύονται 500 mL του διαλύματος Υ1 HCOOH C1 = 0,1 M με 500 mL του 

διαλύματος Υ2 CH3COOH (Κa = 10-5) C2 = 1 M οπότε προκύπτει διάλυμα Υ3. Να 

υπολογίσετε το pΗ του διαλύματος Υ3. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δ4. Στο διάλυμα Υ3 προστίθεται περίσσεια Mg. Να υπολογίσετε τον όγκο του 

εκλυόμενου αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

∆ίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25οC. 

• Κw = 10-14 

• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2ο 

Καθηγητές: Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη 

 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

1. Σε δοχείο εισάγουμε ισομοριακές ποσότητες των ουσιών Α και Β και 

αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: 

  U1 

2 A(g)  +  B(g)   ↔  2 Γ(g) 

  U2 

Ποια από τις επόμενες σχέσεις είναι οπωσδήποτε λανθασμένη στη θέση ισορροπίας: 

α. u1 = u2    β. [ Γ ] > [ Β ] 

γ. [ Α ] < [ Γ ]    δ. [ Β ] < [ Α ] 

 

2. Δίνεται η αμφίδρομη αντίδραση: 

SnO2(s) + 2 CO(g) ↔ Sn(l) + 2 CO2(g)   ΔΗ > 0 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

α. η αύξηση θερμοκρασίας ( V = σταθ. ) μειώνει την απόδοση της αντίδρασης. 

β. αν διπλασιαστεί ο όγκος του δοχείου ( Τ = σταθ. ) , η [CO] παραμένει σταθερή 

γ. αν αυξηθεί η πίεση με μεταβολή όγκου του δοχείου ( Τ = σταθ. ) η [CO2] 

αυξάνεται. 

δ. αν προσθέσουμε SnO2 ( V , T = σταθ. ) η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά 

 

3. Σε δοχείο όγκου 1 L έχει αποκατασταθεί  η ισορροπία :  

N2O4(g) ↔ 2 NO2(g)  ΔΗ > 0 

Τη στιγμή t1: 

 
α. αυξήθηκε η θερμοκρασία ( V = σταθ ) 

β. μειώθηκε η θερμοκρασία ( V = σταθ ) 

γ. προστέθηκαν 0,1 mol Ν2Ο4 ( V , T = σταθ ) 

δ. υποδιπλασιαστήκε ο όγκος του δοχείου ( Τ = σταθ ) 
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4. Στην αντίδραση: 4 CℓF3 + 6 H2O → 12 HF + 2 Cℓ2 + 3 O2  

α. το οξυγόνο (Ο) ανάγεται  

β. το υδρογόνο (Η) δεν μεταβάλλει τον αριθμό οξείδωσής του  

γ. το CℓF3 είναι το αναγωγικό σώμα  

δ. το υδρογόνο (Η) ανάγεται 

 

5. Σε ποιο από τα επόμενα μόρια υπάρχει επικάλυψη τροχιακών sp-sp2; 

α. BeF2  

β. CH2=C=CH2 

γ. CH3CN 

δ. CH2=CHCHO 

 

6. Σε υδατικό διάλυμα NaF προσθέτουμε στερεό NaF χωρίς μεταβολή του όγκου του 

διαλύματος και της θερμοκρασίας (25ο C). Τότε: 

α. το pH του διαλύματος ελαττώνεται, 

β. ο βαθμός ιοντισμού του ιόντος F- ελαττώνεται, 

γ. η [ΟΗ-] του διαλύματος ελαττώνεται, 

δ. η [Νa+] δε μεταβάλλεται. 

 

7. Για την αντίδραση Ν2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) ,  

αν υ1 είναι η ταχύτητα σχηματισμού της ΝΗ3 και υ2 ο ρυθμός κατανάλωσης του Ν2, 

τότε ισχύει:  

α. υ = 2*υ2  

β. υ1 = υ2  

γ. υ2 = 2*υ1  

δ. υ1 = ½ *υ2 

ΜΟΝΑΔΕΣ 21 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) 

v. Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τόσο την ταχύτητα όσο και την 

απόδοση μιας αμφίδρομης αντίδρασης. 

vi. Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1 Μ έχει pH = 3 στους 25οC, 

ενώ υδατικό διάλυμα οξέος ΗΒ συγκέντρωσης 0,1 Μ έχει pH = 3 στους 

40οC. Το οξύ ΗΑ είναι ισχυρότερο από το οξύ ΗΒ. 

vii. Τα ιόντα 16S
2- και 17Cl- δεν έχουν ίδιο μέγεθος. 

viii. Αν για την χημική εξίσωση: Ν2(g) +3 H2(g) ↔2 NH3(g) ∆Η<0 , η σταθερά 

ισορροπίας Κc = 16 (80οC), τότε για την χημική εξίσωση:  

NH3(g) ↔ 1/2 Ν2(g) + 3/2 H2(g)  Κc < 0,25 (60οC) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
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ΘΕΜΑ 2Ο 

Β1. Μεταλλικό νικέλιο (Νi) ανάγει πλήρως K2Cr2O7 παρουσία HBr και παράγεται 

μόνο η ένωση NiBrx. Δίνεται ότι το Ni έχει Ar = 59. 

Η μεταξύ τους αντίδραση είναι : 

Ni + K2Cr2O7 + HBr → NiBrx + CrBr3 + KBr + H2O ( όπου « x »  ο αριθμός 

οξείδωσης του Ni) 

Να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης « x » του Νi, αν κατά την παραπάνω αντίδραση 1,18 

gr Ni ανάγουν πλήρως 100 mL διαλύματος K2Cr2O7, συγκέντρωσης 0,1 Μ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

Β2. Σε 100 mL διαλύματος HCℓ (διάλυμα Δ) προσθέτουμε x mol μαγνησίου (Mg) 

με τη μορφή σύρματος και πραγματοποιείται η αντίδραση: 

Mg(s) + 2 HCℓ(αq) ⎯⎯⎯→ MgCℓ2(αq) + H2(g) 

Στη θερμοκρασία των 25οC που πραγματοποιήθηκε το πείραμα, προέκυψε η 

καμπύλη (Ι) του παρακάτω διαγράμματος, η οποία δείχνει πως μεταβάλλεται 

η ποσότητα (mol) του HCℓ συναρτήσει του χρόνου. 

 
Σε ποιο από τα παρακάτω πειράματα αντιστοιχεί η καμπύλη (ΙΙ);  

(α) Προσθήκη ποσότητας 2x mol Mg με τη μορφή σύρματος σε 200 mL του 

διαλύματος Δ στους 30οC.  

(β) Προσθήκη νερού σε 100 mL του διαλύματος Δ πριν την προσθήκη ποσότητας x 

mol Mg με τη μορφή σύρματος στους 25οC.  

(γ) Προσθήκη ποσότητας x mol Mg με τη μορφή σκόνης σε 100 mL του διαλύματος 

Δ στους 25οC.  

(δ) Προσθήκη ποσότητας 2x mol Mg με τη μορφή σκόνης σε 100 mL του διαλύματος 

Δ στους 25οC.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδα 1)  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
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Β3. Σε δοχείο περιέχονται σε ισορροπία ορισμένες ποσότητες Β και Γ και 1 mol A 

σύμφωνα με την αντίδραση:  

2Α(g) ⎯→ 2B(g) + Γ(g) ΔΗ > 0 

Μεταβάλουμε έναν από σας παράγοντες ισορροπίας και στη νέα χημική ισορροπία 

διαπιστώθηκε ότι στο δοχείο περιέχονται 1,5 mol A.  

Ποια από σας επόμενες μεταβολές μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί;  

α. Αύξηση θερμοκρασίας διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου  

β. Αύξηση του όγκου του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία  

γ. Προσθήκη στο δοχείο 0,3 mol Γ (V, T σταθερά)  

δ. Προσθήκη στο δοχείο 0,5 mol Β (V, T σταθερά)  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μοναδες 1) αιτιολογώντας πλήρως την απάντηση 

σας.(μοναδες 4) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Β4. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η 4η περίοδος του Περιοδικού Πίνακα και μερικά 

στοιχεία αυτής. 

  

 Ca      Fe Co  Cu      Br  

 

α) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των Fe, Cu και Br στη θεμελιώδη 

κατάσταση.(μοναδες 3)  

β) Αν για την απομάκρυνση του πρώτου ηλεκτρόνιου από το άτομο του Ca 

απαιτούνται 850 J ενέργειας. Για να μετατρέψουμε το Ca από άτομο στο 2ο ιόν του 

πόση θα είναι η συνολική ενέργεια που θα απαιτηθεί; 

i. 1250 J  ii.1700 J  iii. 2465 J  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μοναδες 3) 

γ) Πόσα ηλεκτρόνια στο άτομο του Cu, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχουν τιμή 

κβαντικού αριθμού 
m 1= −

l ;  (μοναδες 2) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

Γ1. Δίνονται οι επόμενες οργανικές ενώσεις: 

α) CH3–C≡CH  β) HCH=O γ) CH3OH δ) CH3COOH 

 

και τα εξής χημικά αντιδραστήρια: 

1) NaHCO3  2) SOCl2 3) AgNO3 / NH3 4) CuCl / NH3 

i. Για καθεμιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις να επιλέξετε το αντιστοιχο 

αντιδραστήριο με το οποίο αυτή αντιδρά. (μοναδες 2) 

ii. Να γραψετε σωστά και ολοκληρωμένα (προϊόντα, συντελεστές) όλες τις παραπάνω 

αντιδράσεις από τα ζεύγη που επιλέξατε. (μοναδες 6)  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
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Γ2. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών μετατροπών 

 

 
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α έως Π, γνωρίζοντας ότι η 

ένωση Δ αν αντιδρούσε με Grignard θα έδινε αλκοόλη 1ης τάξης. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 12 

 

Γ3. Σε ένα δοχείο περιέχεται υγρή οργανική ένωση που μπορεί να είναι μία από  τις: 

CH3CH2OH,  CH3CH2CH=O,  CH3COCH3. Να περιγράψετε αντιδραστήρια και τι 

αντιδράσεις θα πραγματοποιούσατε για να τις διαχωρίσετε. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

Δ1. Σε υδατικό διάλυμα HCOOH συγκέντρωσης 0,2 M ( Κa = 10-4 ) και όγκου 2 L 

προσθέτουμε 0.1mol της ισχυρής βάσης Β(ΟΗ)Χ και σχηματίζεται ρυθμιστικό δ/μα 

με pH = 4. Να βρεθεί η τιμή του x της ισχυρής βάσης. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

Δ2. Διαθέτουμε 2 δοχεία (Δ1 και Δ2) που περιέχουν όξινο διάλυμα KMnO4/H2SO4. 

Στο Δ1 δοχείο προσθέτουμε ποσότητα MnSO4 και στη συνέχεια και στα 2 δοχεία 

τοποθετούμε HCOOH  ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίδραση: 

HCOOH + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

i. Να τοποθετήσετε συντελεστές στην παραπάνω αντίδραση (μοναδες 2) 

ii. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε δοχείο (Δ1 και Δ2) τη σωστή καμπύλη του 

παρακάτω σχήματος, που δείχνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 

ιόντων MnO4
- με τον χρόνο αιτιολογώντας πλήρως την απαντησή σας. 

(μοναδες 5) 
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ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δ3. Αναμειγνύονται 500 mL του διαλύματος Υ1 HCOOH C1 = 0,1 M με 500 mL του 

διαλύματος Υ2 CH3COOH (Κa = 10-5) C2 = 1 M οπότε προκύπτει διάλυμα Υ3. Να 

υπολογίσετε το pΗ του διαλύματος Υ3. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Δ4. Στο διάλυμα Υ3 προστίθεται περίσσεια Mg. Να υπολογίσετε τον όγκο του 

εκλυόμενου αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

∆ίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25οC. 

• Κw = 10-14 

• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

 

 

 


