
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2018           

                                  ΤΕΛΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ  
 

 

 

ΘΕΜΑ  Α  

 

Για τις προτάσεις Α1 έως Α5 να  γράψετε τον αριθμό της πρότασης  και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή  

 

Α1.  ι) To S στις διάφορες ενώσεις του  εμφανίζει Αριθμούς Οξείδωσης  

                                      ΑΟ:  -2, 0, +4, +6 .   

Σο SO2  στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγης συμπεριφέρεται  α) 

μόνο ως οξειδωτικό  

β) μόνο ως αναγωγικό  

γ) ως οξειδωτικό ή αναγωγικό ανάλογα με το περιβάλλον  

 

ιι) 5,6 g Fe αντιδρούν πλήρως με οξειδωτικό σώμα οπότε μετατρέπεται 

σε ιον Fe3+ . Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που αποβάλλει o Fe είναι ισος 

με  α)  3          

β)  0,1/ΝΑ 

γ)  5,6ΝΑ 

δ)  0,3ΝΑ ,                              όπου ΝΑ  αριθμός Avogadro   και Ar(Fe)=56  

 

Α2.Tρια διαδοχικά στοιχεία του Περιοδικού Πινάκα  Α, Β και Γ έχουν  

ενέργειες 1ου ιοντισμού,  Εi=2100 ΚJ/mol,  Ei=490 KJ/mol και  Ei=738 KJ/mol 

αντίστοιχα  

ι) περισσότερο αναγωγικό χαρακτήρα έχει το  

α)  Α                    

β)  Β           

γ)  Γ           

δ)  έχουν ίδια αναγωγική δράση  

 

ιι) παραμαγνητικό είναι το στοιχείο  

α)  Β                   

β)  Α           

γ)  Γ           

δ)  κανένα , διότι παραμαγνητικά,  είναι μόνο τα στοιχεία του τομέα d  

 



 

 

ιιι) αν το στοιχείο Γ έχει τιμή Ενέργειας 2ου ιοντισμού ιση με Ει2=1450 

ΚJ/mol, η ενέργεια 2ου ιοντισμού του Β μπορεί να είναι  (σε KJ/mol)  

α)  1450                   β)   900                      γ)   4500         

Α3. ε δοχείο έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία   

            N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g)    ΔΗ<0  

Για να αυξήσουμε την απόδοση παραγωγής της ΝΗ3 και ταυτόχρονα να 

αυξηθεί η ταχύτητα της αντίδρασης, πρέπει,   

α)   να αυξηθεί η θερμοκρασία  

β)   να ελαττωθεί η θερμοκρασία  

γ)   να αυξηθεί η πίεση  

δ)    να αυξηθεί ο όγκος του δοχείου  

 

A4.  ι)  Σα μόρια των οργανικών ενώσεων περιέχουν α) 

μόνο σ χημικούς δεσμούς  

β) μόνο π χημικούς δεσμούς  

γ) μόνο σ ή μόνο π χημικούς δεσμούς   

δ) είτε μόνο σ, είτε σ και π χημικούς  δεσμούς  

 

ιι) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά με Cl2α)  

CH3CH=O  

β)  CH3COONa  

γ)  HC
≡

CH  

δ)  CH2=CHCOOH  

 

Α5.  Για δυο ρυθμιστικά διαλύματα NH3 0,1 Μ και ΝH4Cl 0,1 Μ (Δ1)  και  

NH3 1 Μ και ΝH4Cl 1 Μ (Δ2) ίδιας θερμοκρασίας ισχύει  

α) τα δυο διαλύματα έχουν ίδιο ΡΗ και ιδια ρυθμιστική ικανότητα  

β) τα δυο διαλύματα έχουν ίδιο ΡΗ και το Δ1εχει μεγαλύτερη  ρυθμιστική 

ικανότητα  

γ) τα δυο διαλύματα  διαφορετική τιμή ΡΗ και ίδια ρυθμιστική ικανότητα  

δ) τα δυο διαλύματα έχουν ίδιο ΡΗ και το Δ2εχει μεγαλύτερη ρυθμιστική 

ικανότητα  

 

Α6. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

(χωρίς αιτιολόγηση)  

α) Προσθήκη υδατικού διαλύματος HCl σε υδατικό διάλυμα CH3COOH, 

εχει ως αποτέλεσμα πάντοτε την μείωση  της τιμης  του ΡΗ  

β) Διάλυμα H2SO4 0,1 Μ εχει μικρότερη τιμη ΡΗ από διαλυμα ΗΝΟ3 0,1 Μ, 

στην ίδια θερμοκρασία  

γ) Σα υβριδικα τροχιακά συμμετέχουν σε σ και π χημικούς δεσμούς  



 

 

δ) την αντίδραση προσθήκης CH2=CH2 + HCl και τα δυο ατομα C 

οξειδώνονται  

ε) Η διάκριση CH3COOH και CH3CH2OH μπορεί να γίνει με προσθήκη 

ποσότητας NaHCO3 

στ) Σα αντιδραστήρια Grignard εμφανίζουν βασικό χαρακτήρα   

 

ΘΕΜΑ  Β  

 

Β1.    Ογκομετρουμε υδατικό διάλυμα CH3NH2 με πρότυπο διάλυμα HCl.  

H καμπύλη ογκομετρησης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα   

 

  α) Πρόκειται για οξυμετρία 

ή για αλκαλιμετρια;  

 

β) ε ποιο από τα σημεία Α και Β υπάρχει ρυθμιστικό διάλυμα;  

Να αιτιολογηθεί  

 

γ) Αν η ογκομετρησηγινει παρουσία δεικτη ,  που είναι ασθενής βαση με 

PKb=5,  η συγκέντρωση  της  CH3NH2που θα υπολογιστεί θα είναι ι)    πιο 

μικρή από την πραγματική  C ιι)   ιση με την πραγματική  C ιιι) πιο 

μεγάλη από την πραγματική  C  

Να αιτιολογηθεί η απάντηση σας  

 

Β2.  ε κλειστό δοχείο όγκου V και σε σταθερή θερμοκρασία θ1 

πραγματοποιείται η αντίδραση     2Α +  Β  Π  

α) Να εξετάσετε ποια από τα διαγράμματα 1,2 και 3 του παρακάτω 

σχήματος αντιστοιχούν στις συγκεντρώσεις των ουσιών Α και Β  

 



 

 

 
Να αιτιολογηθεί η απάντηση σας  

 

β) Σο διάγραμμα το οποίο δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις ουσίες Α και 

Β,  αποδίδει την μεταβολή της συγκέντρωσης όταν η αντίδραση 

πραγματοποιείται σε θερμοκρασία θ2 .   

Να συγκριθούν οι θερμοκρασίες θ1 και θ2 .  

Nα αιτιολογηθεί η απάντηση σας  

 

γ) Αν η παραπάνω αντίδραση γίνει παρουσία καταλύτη, ποιο από τα 

παρακάτω δεν  θα ελαττωθεί   

ι)  η ενέργεια ενεργοποίησης Εα,,  της αντίδρασης 

ιι) ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης ιιι) η 

ενθαλπία των προϊόντων  

 

Β3.  ε κενό δοχείο σταθερού όγκου στους θο C  εισάγεται ποσότητα 

αερίου  Α Μετά από χρόνο tv αποκαθίσταται χημική ισορροπία :           

αΑ(g)  βΒ(g)   

 

 
α) Να βρεθούν οι ελάχιστες τιμές των α και β.    Αιτιολόγηση  

 

β) Αν υ1 η ταχύτητα της αντίδρασης προς τα δεξιά και  υ2η ταχύτητα της 

αντίδρασης προς τα αριστερά, να συγκριθούν οι τιμές των ταχυτήτων  ι) 

την χρονική στιγμή t=t1 s  

ιι) την χρονική στιγμή t=tv 

 



 

 

γ) την χρονική στιγμή tv αυξάνεται η θερμοκρασία και στην νέα χημική 

ισορροπία τα ολικά   mols   βρέθηκαν   αυξημένα.  

Η αντίδραση  αΑ βΒ είναι ενδοθερμη ή εξώθερμη  

 

Να αιτιολογηθεί η απάντηση σας   

 

 

B4. ε ποσότητα διαλύματος HCl προσθέτουμε ποσότητα μεταλλικού Mg, 

χωριςμεταβολη του ογκου του διαλυματος 

Ποια από τις επόμενες γραφικές παραστάσεις αποδίδει την σχέση της 

ταχύτητας της αντίδρασης με το μέγεθος των κόκκων Mg 

 

α)                                                                β)   

 
 

γ)                                                                 δ)   

 
Να αιτιολογηθεί η επιλογή σας  

 

B5. Δίνονται οι παρακάτω μετατροπές  

 

  Α + Η2Ο    Χ (κύριο προϊόν)  

 

  Β  +  Η2      Χ  

 

 Γ  +  CH3CH2MgCl     ενδιάμεσο  Δ  

 

Δ  +   Η2Ο                       Χ    

 

 E   +  NaOH   X 

 

 CH3COOCH(CH3)CH2CH3  +  NaOH   Z   +   X  



 

 

 

α) Να βρεθούν οι Σ των Α,Β,Γ,Δ, E, Z   και Χ  

β) ποιες από τις παραπάνω παρέχουν την αλογονοφορμικη αντίδραση  

β) πόσοι σ και πόσοι π δεσμοί περιέχονται στο μόριο της της ένωσης Γ  

γ) Σι είδους υβριδικα τροχιακά χρησιμοποιούν τα άτομα C της ένωσης Γ  

δ) πως μπορούμε να διακρίνουμε   

ι) την A από την Χ  ιι) 

την Β από την Γ  

Να γραφούν οι αντίστοιχες χημικές αντιδράσεις  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Γ1.  Ποσότητα n mols αέριας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης (Χ) 

εισάγεται σε δοχείο όγκου V=10 L θερμαίνεται σε θο C , παρουσία Cu, και 

αποκαθίσταται η χημική ισορροπία  

                                  CvH2v+1OH (g)    CvH2vO(g)  +  H2(g)   

 (X)
 

(Ψ)  

To μίγμα των οργανικών ενώσεων Χ και Ψ χωρίζεται σε δυο ισα μέρη  

Σο 1ο μέρος με επίδραση περίσσειας Να εκλύει 0,56 L(stp) Σο 2ο 

μέρος με επίδραση αλκαλικού διαλύματος Ι2 σχηματίζει 39,4 g 

κίτρινου ιζήματος  

α) i)  να βρεθεί η απόδοση της αντίδρασης  και η σταθερά ισορροπίας Kc 

της χημικής ισορροπίας   

ii) Αν για την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας απαιτήθηκε χρόνος  

Δt=10 s , να βρεθεί η μέση  ταχύτητα της αντίδρασης   

β) Οι ενώσεις Χ και Ψ συμμετέχουν στις παρακάτω χημικές μετατροπές  

 

 
 

Να βρεθούν οι Σ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Χ και Ψ  

 

Γ2.  Ποσότητα μίγματος των ενώσεων Χ και Ψ, ιση με αυτή της χημικής 

ισορροπίας , οξειδώνεται πλήρως από  διάλυμα  KMnO4  0,6 Μ , παρουσία 



 

 

H2SO4,  οπότε προκύπτει μια οργανική ένωση (Ξ).   Όλη η ποσότητα της Ξ 

συλλέγεται και διοχετεύεται σε υδατικό διάλυμα όγκου 100 ml που 

περιέχει ΝαΟΗ 0,2 Μ και ΚΟΗ 0,8 Μ, χωρίς μεταβολή του όγκου του 

διαλύματος.   

ι) Να βρεθεί το ΡΗ του διαλύματος που προκύπτει ιι) Να 

βρεθεί όγκος  του διαλύματος KMnO4που απαιτήθηκε 

Δίνεται , θερμοκρασία 25ο C, Ka(Ξ)=10-5 

 

Γ3.  Μια κορεσμένη οργανική ένωση Α αποτελείται από C, Η και Ο και 

έχει σχετική Μοριακή μάζα Mr=58.  Κατά την καύση 5,8 g της Α 

παράγονται 6,72  L CO2 , μετρημένα σε συνθήκες stp και 0,3NAμόρια  Η2Ο.  

α) Να βρεθεί ο ΜΣ της ένωσης Α  

β) Να βρεθούν οι δυνατοί συντακτικοί τύποι της οργανικής ένωσης  

γ) Ποιο από αυτά τα ισομερή είναι το πιο δραστικό  στις αντιδράσεις 

προσθήκης των καρβονυλικων ενώσεων  

δ) 0,1 mol της Α  αντιδρούν με την απαιτούμενη ποσότητα HCN και το 

προϊόν υδρολυεται σχηματίζοντας την ένωση Β.  H Β οξειδώνεται πλήρως 

από   διάλυμα KMnO4 0,1 M, παρουσία H2SO4.  ι)  Να βρεθούν οι Σ των Α 

και Β  

ιι) Nα βρεθεί ο όγκος του διαλύματος του KMnO4 που απαιτήθηκε  

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες C=12, O=16, H=1, J=127  και   

ΝΑ  αριθμός Avogadro 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ  

 

Δ1 ε δοχείο όγκου V=1 L διοχετεύονται 0,4 molισομοριακού  μίγματος Η2 

και F2 , τα οποία αντιδρούν και αποκαθίσταται η χημική ισορροπία  

                                 Η2(g)  +  F2(g)    2ΗF(g)      (I)  

ε υδατικό διάλυμα  NH3 , διοχετεύεται για πλήρη εξουδετέρωση η 

απαιτούμενη ποσότητας   HF . Σο διαλυμα που προκύπτει εχει τιμή ΡΗ=6. 

Αν η σταθερά ιοντισμού της   NH3 είναι ιση με Kb=10-5, τότε η σταθερά 

ιοντισμού του HF είναι  

α)  10-5      β)    10-4          γ)      10-6       δ)  10-7 

Να αιτιολογηθεί η επιλογή σας  

 

Δ2.  Η μισή ποσότητα του HF της χημικής ισορροπίας (Ι) διαλύεται σε νερό 

και σχηματίζεται διάλυμα  (Y1)  όγκου 100 ml  και  ΡΗ=2  

ι) Να βρεθούν η σταθερά ισορροπίας Kc της χημικής ισορροπίας (Ι) Ποιες 

οι μονάδες της Kc 



 

 

ιι) Να βρεθεί η απόδοση της αντίδρασης 

ιιι) το δοχείο που έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία (Ι) 

διοχετεύουμε υπό σταθερό όγκο και θερμοκρασία   0,1 molαεριουHe ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνουμε την θερμοκρασία. τη νέα χημική ισορροπία τα 

mols του HF βρέθηκαν 0,15. Η αντίδρασης σύνθεσης του HF είναι 

ενδοθερμη ή εξώθερμη . Να αιτιολογηθεί  

 

Δ3. Πόσα L νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 50 ml του (Y1)  ώστε το ΡΗ να 

μεταβληθεί κατά 1 μονάδα  

 

Δ4.  Τδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΒ 0,1 Μ  εχει ΡΗ=2,5 στους 30ο C.  

Nα συγκριθεί η ισχύς των οξέων HF και ΗΒ  

 

Δ5. Πόσα mol KOH  πρέπει να προσθέσουμε σε 50 ml του (Y1)  , χωρίς 

μεταβολή του όγκου, ώστε να προκύψει διάλυμα (Τ2) µε ΡΗ=4  

 

Δ6.  Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος HF  1 M και 300 ml υδατικού 

διαλύματος  ΝαΟΗ 1 Μ. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος ρυθμιστικού 

διαλύματος με ΡΗ=4 που μπορούμε να παρασκευάσουμε από την ανάμιξη 

των παραπάνω διαλυμάτων   

 

Δίνονται:     θερμοκρασία 25ο C , Kw=10-14 

Επιτρέπονται οι γνωστές προσεγγίσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


