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ΘΕΜΑ Α 
 
 
Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 
 
1. Σε θερμοκρασία δωματίου το F2 είναι αέριο (σημείο βρασμού -188 °C), ενώ το Br2 
είναι υγρό (σημείο βρασμού 59 °C). Η διαφορά στις φυσικές καταστάσεις των δύο 
αυτών αλογόνων οφείλονται στο ότι: 
 

α. Οι διαμοριακές δυνάμεις στο Br2 είναι πιο ασθενείς 
β. Ο ομοιοπολικός δεσμός στο Br2 είναι πιο ισχυρός 
γ. Οι διαμοριακές δυνάμεις στο Br2 είναι πιο ισχυρές 
δ. Ο ομοιοπολικός δεσμός στο Br2 είναι πιο πολικός 

 
 
2. Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου 
εκπέμπεται ακτινοβολία με μεγαλύτερη συχνότητα; 

 
α. n = 1 → n = 4  
β. n = 1 → n = 5 
γ. n = 3 → n = 1 
δ. n = 2 → n = 1 
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3. Σε κλειστό δοχείο όγκου V εισάγουμε n mol COCl2(g), θερμαίνουμε στους 700 Κ 
οπότε το COCl2 διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:  
 

COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g) 
 

Η απόδοση της αντίδραση είναι α = 0,5.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στη θέση της χημικής ισορροπίας, έχουμε:  

 
α. [COCl2] = [CO] < [Cl2].   
β. [COCl2] = [CO] = [Cl2].  
γ. [COCl2] > [CO] = [Cl2].   
δ. [COCl2] = [CO] > [Cl2]. 

 
 

4. Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από: 

α. ένα ατομικό τροχιακό   
β. τρία ατομικά τροχιακά 
γ. πέντε ατομικά τροχιακά  
δ. ένα έως πέντε ατομικά τροχιακά, ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρονίων 

που περιέχει 
 
5. H αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση:  A(g) + B(g) → Γ(g)  
διεξάγεται σε δύο ίδια δοχεία Δ1 και Δ2 με τις ίδιες αρχικές συγκεντρώσεις των Α 
και Β. Το δοχείο Δ1 βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ1 ενώ το δοχείο Δ2 σε θερμοκρασία 
Τ2 (Τ2>Τ1). Ποιες από τις καμπύλες 1-4 αποδίδουν τη μεταβολή της συγκέντρωσης 
του Γ σε σχέση με το χρόνο στα δύο δοχεία. 
 

α. Η καμπύλη 1 για το δοχείο Δ1 και η καμπύλη 2 για το δοχείο Δ2 
β. Η καμπύλη 2 για το δοχείο Δ1 και η καμπύλη 3 για το δοχείο Δ2 
γ. Η καμπύλη 3 για το δοχείο Δ1 και η καμπύλη 4 για το δοχείο Δ2           
δ. Η καμπύλη 4 για το δοχείο Δ1  και η καμπύλη 2 για το δοχείο Δ2 

  

                                           
 

6. Υδατικό διάλυμα οξέος έχει pOH=6 στους θ(oC). Δίνεται Kw(25oC)=10-14. Για τη 
θερμοκρασία θ(oC). ισχύει ότι:  

α. θ < 25 oC     
β. θ = 25 οC  
γ. θ > 25 οC     
δ. δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα 
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7. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζονται με 
κβαντικούς αριθμούς n = 4, ml = -1 και ms = +1/2 είναι: 

α. δύο 
β. τρία  
γ. πέντε 
δ. έξι  

 
8. Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την απαγορευτική αρχή 
του Pauli; 

α. 1s22s12p3      
β. K(2)L(8)M(7) 
γ. 1s22s12px

22py
1 

δ. 1s22s12p73s1 
 

(8x2,5 = 20 Μονάδες) 
 
 
Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 
 
α. Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr, το ηλεκτρόνιο στο άτομο του 
υδρογόνου έχει ελάχιστη ενέργεια στην ενεργειακή στάθμη με κύριο κβαντικό 
αριθμό n = 1. 
β. Κατά την προσθήκη διαλύματος KMnO4 σε όξινο διάλυμα (COOH)2 , παρατηρείται 
το φαινόμενο της αυτοκατάλυσης. 
γ. Το συζυγές οξύ του CH3COOH είναι το CH3COOH2

+ και η συζυγής βάση του HPO4
2- 

είναι το H2PO4
-. 

δ. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα τροχιακό της υποστοιβάδας 4f είναι 2. 
ε. Αν σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ζάχαρης προσθέσουμε ίσο όγκο νερού με 
αυτόν του διαλύματος, τότε η ωσμωτική πίεση του διαλύματος που προκύπτει 
διπλασιάζεται (η θερμοκρασία παραμένει σταθερή). 
 

 (5 Μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ Β  
 
 
Β1. Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση καύσης της υγρής αιθανόλης: 
 

C2H5OH(l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l), ΔΗo = -1380 kJ 
 

Αν καίγαμε την ίδια ποσότητα ατμών αιθανόλης, στις ίδιες συνθήκες, το ποσό 
θερμότητας που θα ελευθερωνόταν θα ήταν το ίδιο, μικρότερο ή μεγαλύτερο;  
Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 
 

(1 + 2 Μονάδες) 
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Β2. 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. υποδιπλασιάστηκε ο όγκος του δοχείου ( Τ = σταθ ) 
 
Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. 

(1 + 3 Μονάδες) 
 
 
Β3. Για τις υδρογονούχες ενώσεις των στοιχείων Ν, P, As τα οποία είναι διαδοχικά  
στοιχεία (από πάνω προς τα κάτω) της 15ης ομάδας του περιοδικού πίνακα οι 
σχετικές μοριακές μάζες τους είναι: 
 

Ένωση ΝΗ3 PH3 AsH3 

Mr 17 34 78 

 

 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα αιτιολογώντας κατάλληλα τις 

απαντήσεις σας ΜΟΝΟ στις ερωτήσεις (α) και (β): 

 

 

α. Η αρσίνη (AsH3) ή η φωσφίνη (ΡΗ3) έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού; 

β. Η ΝΗ3 ή PH3 έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού; 

γ. Ποια από τις τρεις ενώσεις περιμένετε να διαλύεται περισσότερο (πιο 

εύκολα) στο νερό; 

 

(2 + 2 + 1 μονάδες) 
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Β4. Το παρακάτω διάγραμμα αναφέρεται στην αντίδραση : A(g) ⇄  B(g), με Εα1 
ενέργεια ενεργοποίησης της προς τα δεξιά αντίδρασης και Εα2 ενέργεια 
ενεργοποίησης της προς τα αριστερά αντίδρασης. 
 

 
 

Αν Εα1=120kJ τότε είναι δυνατόν να είναι  η Εα2=40kJ ή Eα2=150kJ;  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

(2 + 4 Μονάδες) 
 
 

Β5.  Το πιο δηλητηριώδες από όλα τα μέταλλα είναι το αρσενικό. Πριν από πολλά 
χρόνια το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν μυγοπαγίδες. Οι μύγες κολλούσαν 
πάνω στο χαρτί το οποίο ήταν ποτισμένο με αρσενικό και έμεναν εκεί, ενώ το 
μέταλλο άρχιζε να ενεργεί! Δυστυχώς όμως, μαζί με τις μύγες πέθαιναν και… 
μερικοί άνθρωποι… και έτσι καταργήθηκε η χρήση του. 
 

α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του αρσενικού (33As) σε στοιβάδες 
και σε υποστοιβάδες στη θεμελιώδη κατάσταση. 
β. Πόσα ηλεκτρόνια σε ένα άτομο αρσενικού, στη θεμελιώδη του κατάσταση, 
έχουν αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό ℓ = 0; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
γ. Να προσδιορίσετε τον αριθμό των συμπληρωμένων και ημισυμπληρωμένων 
ατομικών τροχιακών που περιέχονται στο άτομο του αρσενικού. 

 
(2 + 2 + 3 Μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ  
 
Γ1. Ένα οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο έχει μήκος 50 cm και χωρίζεται σε δύο ίσα 
μέρη, μέσω μιας κινητής ημιπερατής μεμβράνης (χωρίς τριβές). Το πρώτο μέρος 
(αριστερά) γεμίζεται με υδατικό διάλυμα (Y1) που περιέχει 0,4 mol μοριακής ουσίας 
Χ ενώ το δεύτερο μέρος (δεξιά) γεμίζεται με υδατικό διάλυμα (Y2) που περιέχει 0,6 
mol της ίδιας μοριακής ουσίας Χ. Αν τα δύο διαλύματα βρίσκονται στην ίδια 
θερμοκρασία, να υπολογίσετε πόσα cm θα μετακινηθεί η μεμβράνη και να 
προσδιορίσετε προς ποια κατεύθυνση. 

(6 Μονάδες) 
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Γ2. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου και σε ορισμένη θερμοκρασία έχει 
αποκατασταθεί η ισορροπία της αμφίδρομης αντίδρασης: 
 

C(s) + CO2(g) ⇄  2CO(g) 

 
     Η ποσότητα του CO2(g) στο δοχείο είναι ίση με 1mol. Με σταθερή τη θερμοκρασία 
εισάγουμε στο δοχείο επιπλέον 1mol CO(g). Όταν αποκατασταθεί και πάλι η 
ισορροπία της αντίδρασης η ποσότητα του CO2(g) στο δοχείο μπορεί να είναι ίση με: 
 

α. 1,4 mol       β. 1,5 mol   γ. 2 mol 
 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας κατάλληλα. 
 

(1 + 3 Μονάδες) 
 
 
Γ3. Σε ορισμένη θερμοκρασία θ οC για την αντίδραση: 
 

PbCO3(s) ⇄ PbO(s) + CO2(g) 

δίνεται Kc = 0,04. 
 
Σε δύο δοχεία Α και Β όγκου 10 L το καθένα στους θoC εισάγονται: 
Δοχείο Α: 10 g PbCO3 (s), 10 g PbO (s) και 0,5 mol CO2 (g). 
Δοχείο B: 10 g PbCO3 (s), 20 g PbO (s) και 0,4 mol CO2 (g). 
 
Σε ποιο δοχείο στη Χ.Ι. θα υπάρχει περισσότερη μάζα PbCO3(s);  
Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την απάντησή σας. 

(1 + 3 Μονάδες) 
 
 
Γ4. Θερμίτης λέγεται το μίγμα Al και Fe2O3 που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση 
των σιδηροτροχιών, καθώς η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: 
 

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (Ι) 
Η παραπάνω αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη.  
 
α. Να υπολογίσετε την τιμή της ΔH της αντίδρασης (Ι) στη θερμοκρασία θ  οC. 
Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις (σε θερμοκρασία θ οC): 
 

2 Al(s)  +  3/2 O2(g)  →  Al2O3(s)  ΔΗ1 = -1680 kJ 

2 Fe(s)  +  3/2 O2(g)  →  Fe2O3(s) ΔΗ2 = -830 kJ 
 

β. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που θα ελευθερωθεί κατά την 
αντίδραση μιας ποσότητας θερμίτη που περιέχει: 640g Fe2O3 και 135g Al. 
Δίνονται επίσης οι σχετικές ατομικές μάζες: Fe = 56, O = 16 και Al = 27. 

 
(2 + 3 Μονάδες) 
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Γ5. Σε δοχείο σταθερού όγκου 1 L αναμιγνύονται 5mol ουσίας Α και 8mol ουσίας Β, 
οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 
 

Α (g) + 3Β (g) ⇄ 2Γ (g) 

 
Η απόδοση της αντίδρασης είναι 75%. 
 
α. Να βρεθεί η ποσότητα (σε mol) της ουσίας Γ που παράγεται μέχρι τη χημική 
ισορροπία. 
β. Να υπολογιστεί το ποσοστό μετατροπής του Α σε Γ. 
γ. Η αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας πραγματοποιείται στα 100s. Να 
υπολογιστεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα 100 πρώτα δευτερόλεπτα. 

 
(Μονάδες 2 + 2 + 2) 

 
 
 

ΘΕΜΑ Δ  
 
 
Δ1.  12,7 g FeCl2 αντιδρoύν πλήρως με 200 mL διαλύματος (Δ1) υπερμαγγανικού 
καλίου, KMnO4 (οξινισμένου με HCl). Να βρεθεί η συγκέντρωση του Δ1. 
Δίνονται: οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar) των Fe=56, Cl=35,5 και η χημική εξίσωση 
(χωρίς τους στοιχειομετρικούς συντελεστές): 
 

FeCl2 + KMnO4 + HCl → FeCl3 + MnCl2 + KCl + H2O 
 

(3 Μονάδες) 
 
 
Δ2. Σε κενό δοχείο όγκου 2 L εισάγονται 0,8 mol αερίου Λ και 1,2 mol αερίου Μ, 
οπότε πραγματοποιείται η χημική αντίδραση: 
 

Λ(g) + 2M(g) → 2Π(g), ΔΗ (Ι) 
 

Η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται με τον εξής μηχανισμό: 
 
1ο στάδιο: Λ(g) + M(g) → ΛΜ(g), ΔΗ1 = -60kJ (αργή αντίδραση) 
2ο στάδιο: ΛΜ(g) + M(g) → 2Π(g), ΔΗ2 = -90kJ (γρήγορη αντίδραση) 
 
Η μέση ταχύτητα της αντίδρασης (Ι) για τα πρώτα 50 min από την έναρξή της είναι 
ίση με u = 0,004Μ/min, ενώ η σταθερά ταχύτητας k της αντίδρασης (Ι) είναι ίση με 
0,05. 
 
α. Να γράψετε τον νόμο της ταχύτητας της αντίδρασης (Ι) και να προσδιορίσετε τις 
μονάδες της σταθεράς ταχύτητας k. 
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β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης (Ι): 
 

i. κατά την έναρξη της και 
ii. τη χρονική στιγμή t1 = 50 min. 
 

γ. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από το σύστημα από την 
έναρξη της αντίδρασης μέχρι τη χρονική στιγμή t1 = 50 min.   
δ. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η ταχύτητα της παραπάνω αντίδρασης, αν  
 

i. με κατάλληλο τρόπο αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, 
ii. προσθέσουμε στο δοχείο ποσότητα του αερίου Λ υπό σταθερό όγκο, 
iii. προσθέσουμε στο δοχείο ποσότητα του αερίου Π υπό σταθερό όγκο. 
 

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αντίδρασης (I) καθώς επίσης και κατά τη 
διάρκεια των μεταβολών του ερωτήματος (δ) παραμένει σταθερή. 

 
(1 + 4 + 2 + 3 Μονάδες) 

 
 
Δ3.  Ποσότητες 0,5mol υδρογόνου (Η2) και 0,5mol χλωρίου (Cl2) διοχετεύονται σε 
δοχείο. Το μείγμα Η2 και Cl2 θερμαίνεται, οπότε αποκαθίσταται η παρακάτω 
ισορροπία:  

 
H2(g) + Cl2(g) ⇄ 2HCl(g) (αντίδραση 1) 

 
Η ποσότητα του HCl της χημικής ισορροπίας παραλαμβάνεται δίχως απώλειες, 
διαλύεται όλη σε νερό και προκύπτει υδατικό διάλυμα Υ1 όγκου V1=1L. 
 
Στη συνέχεια το διάλυμα Υ1 αραιώνεται σε διπλάσιο όγκο και προκύπτει διάλυμα Υ2 
το οποίο έχει pH=1. 
 

α. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης 1. 
β. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση των οξωνίων στο Υ1 διάλυμα. 
γ. Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε στο Υ2 διάλυμα ώστε να 
προκύψει νέο υδατικό διάλυμα Υ3 με pH=3; 

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

 
(5 + 3 + 4 Μονάδες) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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Λίγη ακόμα χημεία, για να δούμε μια «άσπρη» μέρα… 

Πως θα φτιάξετε «ψεύτικο χιόνι»… 

 

Τα υπεραπορροφητικά πολυμερή (SAP) βρίσκονται σε μια ευρεία ποικιλία 

προϊόντων όπως στις πάνες, στους επιδέσμους για χειρουργική χρήση, στα 

παιχνίδια καθώς και ως προϊόντα ποτίσματος φυτών, τα οποία απορροφούν το νερό 

και το απελευθερώνουν με την πάροδο του χρόνου. Όλα αυτά τα προϊόντα 

αποτελούνται από πολυμερή, τα οποία  έχουν την ικανότητα να απορροφούν πάνω 

από 100 φορές το βάρος τους σε νερό και στη συνέχεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

να απελευθερώνουν αυτή την υγρασία.  

Στις μέρες μας, η σύσταση σε πολλά εμπορικά 

σκευάσματα βασίζεται στη διασταυρούμενη (Cross-Linked) 

σύνδεση του πολυακρυλικού νατρίου. Το πολυμερές που 

σχηματίζεται, έχει μία ιοντιζόμενη ομάδα CΟΟ-, καθώς και 

ελεύθερα ιόντα νατρίου, Na+, που εμπλέκονται στενά στη 

διαδικασία σχηματισμού πηκτώματος. Τα SAP λόγω των χαλαρών 

διασταυρούμενων δομών τους μπορούν να συγκρατήσουν μεγάλες ποσότητες 

νερού καθώς έχουν την ικανότητα να διογκώνονται, χωρίς να σπάνε οι δεσμοί 

μεταξύ των αλυσίδων.  

 

 

SAP πριν και μετά την διόγκωσή του με προσθήκη νερού 
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Με την προσθήκη νερού πραγματοποιούνται αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 

ιοντιζόμενης ομάδας COO- και των ιόντων νατρίου (Na+), καθώς προσελκύουν τα 

πολικά μόρια του νερού και το νερό εισχωρεί μέσα στο πολυμερές. Με την 

επίδραση και των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού, τα μόρια 

νερού αποθηκεύονται μέσα στο πολυμερές. 

 

 

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολικών μορίων του νερού και της ιοντιζόμενης 

ομάδας COO- (α), των μορίων νερού και των ιόντων Νa+ (β) και των δεσμών 

υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού(γ). 
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ΒΗΜΑΤΑ 

1. Πάρτε 2 κουταλάκια του γλυκού σκόνης πολυακρυλικού νατρίου. Αυτό το 

πολυμερές απορρόφησης νερού χρησιμοποιείται σε ορισμένες πάνες και 

άλλα εμπορικά προϊόντα. Τοποθετήστε τη σκόνη σε ένα πλαστικό κύπελλο. 

2. Προσθέστε 50mL απιοντισμένου νερού στη σκόνη. Ανακατέψτε με ένα 

κουτάλι. Παρατηρήστε και καταγράψτε την εμφάνιση του μείγματος. 

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 με 2ο, 3ο, 4ο , 5ο τμήμα από 50mL απιοντισμένου 

νερού. 

 

 


