
 

 

 
 
ΘΕΜΑ  Α 
 
Α1. Σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
1.  Το δεύτερο αλογόνο βρίσκεται:  
α. Στην 3η περίοδο και στην 1η 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 

 
2. Το πιο δραστικό υδραλογόνο στις αντιδράσεις προσθήκης είναι: 
α. HBr   β. HCl 
γ. HI   δ. HF 
 
3. Στο μη πολικό διαλύτη τετραχλωράνθρακα (CCl4) διαλύεται περισσότερο το:  
α. H2O    β. C6H14  
γ. KBr    δ. Na2SO4. 
  
4. Για την αντίδραση:  

3Α(g) + B(g) → Γ(g) + Δ(g)  
δίνεται ο παρακάτω μηχανισμός: 
  2Α(g) + B(g) → Γ(g) + Ε(g) (αργό στάδιο)  

Ε(g) + Α(g) → Δ(g) (γρήγορο στάδιο)  
Ο νόμος ταχύτητας για τη συνολική αντίδραση είναι:  
α. u = k[A]3[B]   β. u = k[A]2[B]  
γ. u = k[Ε][Α]   δ. u = k[A][B] 

 
5. Από τη θερμοχημική εξίσωση H2 (g) + 1/2O2 (g) → H2O (l) , ΔΗ = -286kJ,  
προκύπτει η θερμοχημική εξίσωση:  
α. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) , ΔΗ = -286kJ  
β. H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g) , ΔΗ = -242kJ  
γ. 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) , ΔΗ = +572kJ  
δ. H2O(l) → H2(g) + 1/2O2(g) , ΔΗ = -286kJ 

 (15 μονάδες) 
 
Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 
 
α. Ένας άνθρακας με δύο διπλούς δεσμούς έχει δύο σίγμα και δύο πι δεσμούς και 
για αυτό παρουσιάζει sp2 υβριδισμό. 
β. Διαθέτουμε τα εξής υδατικά διαλύματα οξέων: Διάλυμα υδροβρωμίου (HBr) και 
διάλυμα μεθανικού οξέος (HCOOH). Το πρώτο διάλυμα έχει pH μικρότερο από το 
πρώτο διάλυμα (στην ίδια θερμοκρασία). 
γ. Αν ένας υδρογονάνθρακας αποχρωματίζει διάλυμα Br2 σε CCl4 τότε αυτός είναι 
αλκίνιο. 
δ. Αν η ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του δοχείου και ελάττωση της θερμοκρα- 
σίας, δεν μετατοπίζει την ισορροπία: C(s) + CO2(g) 2 CO(g) , τότε η αντίδραση 
σύνθεσης του CO είναι ενδόθερμη αντίδραση. 



 

 

ε. Τα υβριδικά τροχιακά έχουν την ίδια ενέργεια, μορφή και προσανατολισμό με τα 
ατομικά τροχιακά από τα οποία προκύπτουν. 

  (5 μονάδες) 
 



 

 

Α3. Ποια από τα παρακάτω ζεύγη αποτελούν: 
α. συζυγές ζεύγος 
β. ρυθμιστικό διάλυμα 

i. NH3 / NH4
+ 

ii. HCl / NaCl 
iii. H3PO4 / K2HPO4 
iv. KHSO4 / Na2SO4 
v. HNO2 / NaNO3 

 
(2 + 3 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1. Σε κλειστό δοχείο διοχετεύονται 112L Η2 (σε STP) και 70g Ν2, τα οποία 
αντιδρούν σε κατάλληλες συνθήκες και σχηματίζουν ΝΗ3. Να υπολογιστεί το ποσό 
της θερμότητας πού εκλύεται. Δίνεται: Ν2 + 3H2 → 2NH3 , ΔΗ = -90 kJ/mol. 
 

(4 μονάδες) 
 
Β2. Όταν σε περίσσεια θερμαινόμενου καλίου στους 65–105οC, διοχετεύσουμε 

αέρια ΝΗ3, παρασκευάζεται KNH2, σύμφωνα με την χημική εξίσωση: 
K(s) + NH3(g) → KNH2(s) + H2(g) 

α. Να ισοσταθμίσετε την παραπάνω χημική εξίσωση και να αναφέρετε ποιο είναι 
το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό μέσο. 

β. Ποσότητα από KNH2 διαλύεται στο νερό. Να βρείτε αν το διάλυμα που 
προκύπτει είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο και να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας γράφοντας τις χημικές εξισώσεις που είναι απαραίτητες. 

 
(3 + 3 μονάδες) 

 
Β3. Να προσδιορίσετε τον υβριδισμό που παρουσιάζει ο κάθε άνθρακας στην 
παρακάτω οργανική ένωση καθώς και το πλήθος των σίγμα και πι δεσμών που 
υπάρχουν σε αυτήν. Να αναφέρετε τις επικαλύψεις τροχιακών που 
πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ανάμεσα στους άνθρακες.  
 

 
 

(1 + 2 + 2 μονάδες) 
 

Β4. Για τα χημικά στοιχεία Α, Β και Γ υπάρχουν τα εξής δεδομένα: 
I. Το στοιχείο Α ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. και το άτομο του, στη θεμελιώδη 
κατάσταση έχει 3 μονήρη ηλεκτρόνια. 
II. Το άτομο του στοιχείου Β, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει 7 ηλεκτρόνια σε 
τροχιακά με ℓ = 1 
III. Το στοιχείο Γ ανήκει στην 4η περίοδο του Π.Π. και έχει διαδοχικές ενέργειες 
ιοντισμού: 
 
Ei1 = 590 kJ /mol  Ei2 = 1145 kJ / mol  Ei3 = 4980 kJ / mol 



 

 

 
 
α. Να προσδιορίσετε τους ατομικούς τους αριθμούς των στοιχείων Α, Β και Γ 
β. Ποιο από αυτά τα στοιχεία : 

i. έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα 

ii. έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού 

iii. σχηματίζει βασικό οξείδιο 

iv. σχηματίζει επαμφοτερίζον οξείδιο 

(χωρίς αιτιολόγηση) 
(6+4 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ  Γ 
 
Γ1. Για την αντίδραση: 
2 A(g) + B(g) → 2 Γ(g) 
υπάρχουν τα εξής πειραματικά δεδομένα: 

 
α. Να βρεθεί ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης. 
β. Να βρεθεί η σταθερά της αντίδρασης k και η μονάδα μέτρησής της. 
γ. Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης ως προς το Α, ως προς το Β και ποια η ολική 
τάξη της αντίδρασης; 
δ. Να προταθεί ένας πιθανός μηχανισμός για την αντίδραση αυτή. 
ε. Ποια είναι η ταχύτητα της αντίδρασης όταν [Α] = 0,05 Μ και [Β] = 0,12 Μ; 

 
(3 + 3 + 2 + 2 + 2 μονάδες) 

 
Γ2.  

 
 
Να γραφτούν (όχι αιτιολόγηση) οι Συντακτικοί Τύποι των παραπάνω οργανικών 
ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε αν γνωρίζετε ότι η ένωση Δ ανήκει στην ομόλογη σειρά των 
αλδεϋδών. 

(10 μονάδες) 
 

Γ3. Σ’ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει 200 ml διαλύματος Br2/CCl4 
περιεκτικότητας 8% w/v προσθέτουμε 4,48 L αέριου CH3CH=CH2 σε συνθήκες STP. 
Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα Br2/CCl4. Δίνεται ArBr=80 
 



 

 

(3 μονάδες) 
 



 

 

ΘΕΜΑ  Δ 
 
Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:  
• Διάλυμα Υ1: ΚOH,0,4Μ  • Διάλυμα Υ2: HA, 0,2M • Διάλυμα Υ3: HCl, 0,2Μ  
 
α. Σε 50ml του διαλύματος Υ2 προστίθενται 0,03 mol καθαρού ΗΑ και προκύπτει 
διάλυμα Υ4 όγκου 50ml. Να υπολογίσετε το λόγο των βαθμών ιοντισμού του ΗΑ στα 
διαλύματα Υ2 και Υ4.  
β. Αναμιγνύονται 200ml διαλύματος Υ1 με 200 ml διαλύματος Υ2 και προκύπτουν 
400 ml διαλύματος Υ5. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ5.  
γ. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος που προκύπτει από την ανάμιξη 100 ml 
διαλύματος Υ5 με 100 ml από το διάλυμα Υ3.  
δ. Πόσα L αέριας ΝΗ3 μετρημένα σε πρότυπες συνθήκες (STP) πρέπει να 
προσθέσουμε σε 1 L του Υ2 ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=7; Δίνεται 
Κb(NH3)=10-5  
ε. Με ποια αναλογία όγκων θα πρέπει να αναμίξετε τα διαλύματα Υ1 και Υ2 ώστε να 
προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με pH=4; 
 
 Για όλα τα ερωτήματα δίνονται: • Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 
25οC. • KaHA = 10-5  , Κw=10-14 • Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις 
γνωστές προσεγγίσεις.  
 

(5 + 5 + 5 + 5 + 5 μονάδες) 
 
 

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
 

 
Chemistry Fun Fact #2 

«Το γυαλί είναι στην πραγματικότητα ένα υγρό, απλώς ρέει πολύ, πολύ αργά…» 
 

Το γυαλί δεν προσδιορίζεται ως στερεό αλλά ούτε και ως υγρό.  
 

Στο γυαλί, τα μόρια εξακολουθούν να ρέουν, αλλά σε πολύ χαμηλό ρυθμό που είναι 
μόλις αντιληπτό. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί να ταξινομηθεί το γυαλί ως υγρό, αλλά 

ούτε ως στερεό. Αντ' αυτού, οι χημικοί ταξινομούν τα γυαλιά ως άμορφα στερεά - 
μια κατάσταση κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις της ύλης.  

 
 


