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Αξιολόγηζη 
 

 

Θέμα Α  
 
Γζα ηζξ ενςηήζεζξ Α1 έςξ ηαζ Α4 κα βνάρεηε ζημ ηεηνάδζό 

ζαξ ημκ ανζειό ηδξ ενώηδζδξ ηαζ δίπθα ημ βνάιια πμο 

ακηζζημζπεί ζηδ ζςζηή απάκηδζδ. 

Α1. Γίκμκηαζ ηα ζημζπεία  26Fe 11Na 21Sc  18Ar. Έβπνςιεξ εκώζεζξ 

ζπδιαηίγμοκ ηα ζημζπεία: 

a. 26Fe 11Na 

b. 26Fe 18Ar 

c. 26Fe 21Sc 

d. 21Sc 18Ar 

 

Α2. Έκα αναζό δζάθοια ημο ΝaHSO4 ιπμνεί κα έπεζ , ζημοξ 25
0
C 

, pH ίζμ ιε : 

a. 0 

b. 4 

c. 10 



 

 

 

d. 7 

 

Α3. Πμζα από ηα παναηάης μλείδζα είκαζ όλζκα? 

a. Na2O , K2O 

b. BaO 

c. CO2,SO3 

d. CaO 

 

A4. To δθεηηνόκζμ ημο αηόιμο ημο οδνμβόκμο έπεζ εθάπζζηδ 

εκένβεζα όηακ ανίζηεηαζ ζηδκ εκενβεζαηή ζηάειδ πμο ακηζζημζπεί 

ζε: 

a. n=1 

b. n=2 

c. n=4 

d. n=7 

 

A5. Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμύκ, βνάθμκηαξ  

ζημ ηεηνάδζό ζαξ δίπθα ζημ βνάιια πμο ακηζζημζπεί ζε ηάεε 

πνόηαζδ, ηδ θέλδ Σωστό, ακ δ πνόηαζδ είκαζ ζςζηή, ή 

Λάθος,ακ δ πνόηαζδ είκαζ θακεαζιέκδ.(ιε δζηαζμθόβδζδ) 

a. H πνμπακάθδ είκαζ δ ιμκαδζηή αθδεΰδδ πμο δίκεζ ηδκ 

αθμβμκμθμνιζηή ακηίδναζδ. 

b. Η εκένβεζα δεύηενμο ζμκηζζιμύ ζηα αθηάθζα είκαζ πμθύ 

ιεβαθύηενδ από ηδκ εκένβεζα πνώημο ζμκηζζιμύ. 

c. Η αθοδναθμβόκςζδ ημο 2-πθςνμαμοηακίμο δίκεζ ςξ 

ιμκαδζηό πνμσόκ ημ 2 – αμοηέκζμ. 

d. Η πνμζεήηδ HNO3 ζε έκα οδαηζηό δζάθοια HNO2 έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ αύλδζδ ημο ααειμύ ζμκηζζιμύ ημο HNO2.  



 

 

 

e. To ακηζδναζηήνζμ Tollens oλεζδώκεζ ηεηόκεξ. 

 

Θέμα Β 

 

Β1. Σε δοχείο ειςάγονται ιςομοριακζσ 
 ποςότθτεσ των Α και Β τα οποία αντιδροφν  
πλιρωσ ςφμφωνα με τθν χθμικι εξίςωςθ  

 Α (g) +  2 Β(g)    Γ(g) . Στο διπλανό 
διάγραμμα ποια 
 από τα δφο καμπφλεσ εκφράηει τθν 
μεταβολι 
 τθσ ςυγκζντρωςθσ του αντιδρώντοσ Α και 
γιατί; 

 

 

B2. Να αιτιολογήσετε τις επόμενες προτάσεις: 

 

a. Έκα δζάθοια HNO3  εα έπεζ ιζηνόηενμ pH από δζάθοια 

HNO2 ηδξ ίδζαξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. 

b. Τα ηνμπζαηά  2px ηαζ 2py έπμοκ ημ ίδζμ ιέβεεμξ. 

c. Η δεύηενδ εκένβεζα ζμκηζζιμύ είκαζ ιεβαθύηενδ από ηδκ 

πνώηδ. 

d. Η αθοδάηςζδ ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμύξ αθημόθδξ , 

είκαζ δοκαηόκ , κα ζπδιαηίζεζ αζεένα. 

e. Σε δοχείο όγκου 10 λίτρων ειςάγονται 2 mol HI  από τα 
οποία ζνα μζροσ διαςπάται προσ Η2 και Ι2 . Αν ςε χθμικι 
ιςορροπία θ ςυγκζντρωςθ του ΗΙ βρζκθκε ίςθ με 0,04Μ θ 
απόδοςθ τθσ διάςπαςθσ και θ ςυγκζντρωςθ του Η2 ςε 
χθμικι ιςορροπία είναι 0,8 και 0,08 Μ αντίςτοιχα. 

 

Β3. Σε κλειςτό δοχείο και ςε οριςμζνθ κερμοκραςία αντιδροφν 
1 mol μονοξειδίου του άνκρακα και 1 mol  υδρατμών. Μετά 



 

 

 

τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ CO(g)  +  H2O(g)    CO2(g)  
+  H2(g), παραμζνει χωρίσ να αντιδράςει 1/3 mol μονοξειδίου 
του άνκρακα. 
Α) Να υπολογιςκεί θ ςτακερά Κc. 

Β) Πόςα επιπλζον  mol  υδρατμών πρζπει να προςτεκοφν ςτο 
αρχικό μείγμα , ώςτε θ απόδοςθ μετατροπισ του μονοξειδίου 
του άνκρακα ςε διοξείδιο του άνκρακα να γίνει 80%. 
 

Θέμα Γ 
Γ1. Σε πέκηε δμπεία 1,2,3,4,5 πενζέπμκηαζ μζ εκώζεζξ 2-αμοηακόθδ, 

αζεακζηόξ αζεοθεζηέναξ , αμοηακζηό μλύ , αζεακάθδ ηαζ1-ελίκζμ. 

Σε ηάεε δμπείμ πενζέπεηαζ ιόκμ ιζα έκςζδ. Να πνμζδζμνίζεηε πμζα 

έκςζδ πενζέπεηαζ ζημ ηάεε δμπείμ , ακ βκςνίγεηαζ όηζ: 

i. Οζ εκώζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα δμπεία 1,3 δίκμοκ 

αθμβμκμθμνιζηή ακηίδναζδ. 

ii. Οζ εκώζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα δμπεία 2,3,5, ακηζδνμύκ ιε 

ιεηαθθζηό κάηνζμ ηαζ εηθύεηαζ Η2. 

iii. Η έκςζδ πμο πενζέπεηαζ ζημ δμπείμ 2 ακηζδνά ιε Na2CO3 ηαζ 

εηθύεηαζ αένζμ CO2.  

iv. Η έκςζδ πενζέπεηαζ ζημ δμπείμ 1 ακάβεζ ημ ακηζδναζηήνζμ 

Tollens. 

 

Γ2. 9,2 gr ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμύξ αθημόθδξ αλεζδώκμκηαζ ιε 

Κ2Cr2O7 πανμοζία  H2SO4. Τμ μνβακζηό πνμσόκ ηδξ ακηίδναζδξ 

ακάβεζ ημ θεθίββεζμ οβνό ηαζ ζπδιαηίγεζ ηεναιένοενμ ίγδια . Ίδζα 

πμζόηδηα ηδξ αθημόθδξ ηαηά ηδκ ακάιζλδ ηδξ ιε ιεηαθθζηό Να 

εθεοεενώκεζ 2,24 lt  αενίμο ζε STP . Να ανείηε: 

Α. ημκ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηδξ αθημόθδξ ηαζ ημο μνβακζημύ πνμσόκημξ 

ηδξ μλείδςζδξ .  

Β. ηδ ιάγα ημο ηεναιένοενμο ζγήιαημξ . 

Γ. Τμκ όβημ όλζκμο δζαθύιαημξ  Κ2Cr2O4 2/3 Μ πμο απαζηείηαζ βζα 

ηδκ πθήνδ μλείδςζδ ηδξ αθημόθδξ. 

 

Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ ιμνζαηέξ ιάγεξ : C=12, H=1, O=16 ,Cu=63,5 



 

 

 

 

Θέια Γ 

Υδαηζηό δ/ια Γ1 όβημο 500ml πενζέπεζ CH3NH2 1Μ  ηαζ  NaOH 

10
-2

Μ ζε εενιμηναζία 25
0
C. 

a) Να οπμθμβίζεηε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζόκηςκ ΟΗ
-
 ηαζ ημ 

ααειό ζμκηζζιμύ ηδξ CH3NH2 ζημ δζάθοια Γ1. 

b) Σημ δζάθοια Γ1 δζααζαάγμκηαζ 11,312 L αενίμο 

οδνμπθςνίμο (STP) ηαζ πνμηύπηεζ δζάθοια Γ2 όβημο 

500ml. Πμζα είκαζ δ ηζιή pH ημο Γ2. 

c) Σημ Γ2 πνμζηίεεηαζ 10gr ζηενεμύ NaOH ηαζ πανάβεηαζ 

δζάθοια Γ3 όβημο 500 ml. Πμζα είκαζ δ ηζιή pH  ημο Γ3. 

Γίκμκηαζ Κw=10
-14

 , Kb(CH3NH2)= 10
-4

 ηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ 

ιάγεξ : Να=23, Ο=16, Η=1 

  
 

 

 


