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Θέμα Α 

1. Γηα ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε δίπια 

ζηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο: 

 

Α. Ο ζπκβνιηζκόο px θαζνξίδεη ηηο ηηκέο 

α. ηνπ δεπηεξεύνληνο θβαληηθνύ αξηζκνύ  

β. ηνπ καγλεηηθνύ θβαληηθνύ αξηζκνύ  

γ. ηνπ αδηκνπζηαθνύ θαη ηνπ καγλεηηθνύ θβαληηθνύ αξηζκνύ  

δ. ηνπ θύξηνπ θαη ηνπ δεπηεξεύνληνο θβαληηθνύ αξηζκνύ.      

       

Β. Από ηα παξαθάησ αληόληα, ηζρπξόηεξε βάζε θαηά Brönsted-Lowry είλαη:  

α. HCOO¯  

β. NO3¯  

γ. Cl¯  

δ. ClO4¯ 

              

 Γ. O ηνκέαο p ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πεξηιακβάλεη:  

 

α. 2 νκάδεο  

β. 4 νκάδεο  

γ. 6 νκάδεο  

δ. 10 νκάδεο  

          

Γ. Από όια ηα ζηνηρεία ηεο 2εο πεξηόδνπ ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ηε ρακειόηεξε ηηκή ελέξγεηαο 1
νπ

 ηνληηζκνύ  

    (Δi1) έρεη  

 

α. ην αιθάιην  

β. ε αιθαιηθή γαία  

γ. ην αινγόλν  

δ. ην επγελέο αέξην          

             

 

Δ. Όμηλν δηάιπκα είλαη ην δηάιπκα ηνπ  

α. CH3COONa 0,1 M  

β. CH3NH3Cℓ 0,1 M  

γ. KCN 0,1 M  

δ. NaCℓ 0,1 M           

 

  

            (Μονάδερ 5*5 =25) 
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Θέμα Β 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ιαλζαζκέλε. Να αιηιολογήζεηε όλερ ηιρ απανηήζειρ ζαρ 

 

α. Ζ πξνζζήθε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ηζρπξήο βάζεο ζε πδαηηθό δηάιπκα NaF πξνθαιεί ζε θάζε πεξίπησζε 

αύμεζε ηνπ pΖ.  

β. Όια ηα επγελή αέξηα έρνπλ ειεθηξνληαθή δνκή εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ns
2
np

6
 .  

γ. Τν HS
–
 , ζε πδαηηθό δηάιπκα, είλαη ακθηπξσηηθή νπζία. 

δ. Γηάιπκα NaHSO4 0,1 M έρεη pH > 7 ζηνπο 25
ν
 C. 

ε. Σε δηάιπκα αζζελνύο κνλνπξσηηθήο βάζεο Β, πξνζζέηνπκε ζηεξεό NaOH, ρσξίο κεηαβνιή όγθνπ. Ο βαζκόο 

ηνληηζκνύ ηεο βάζεο Β ζα απμεζεί. 

 

                      (Μονάδερ 5) 

 

2. Σε πνην ηνκέα, πνηα πεξίνδν θαη πνηα νκάδα αλήθεη ην ζηνηρείν κε αηνκηθό αξηζκό Ε=27; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                   

(Μονάδερ 4)  

 

3. Γηάιπκα άιαηνο ΝΖ4Α έρεη pH = 8. Με δεδνκέλν όηη ε Κb ηεο ΝΖ3 είλαη 10
−5

 λα εμεηάζεηε αλ ε ηηκή Κa ηνπ ΖΑ 

είλαη κεγαιύηεξε, κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ 10
−5

. Γίλεηαη Κw = 10
−14

                                                                                                                   

           (Μονάδερ 4) 

4. Γηάιπκα HCOOH εμνπδεηεξώλεηαη πιήξσο κε:  

α) δηάιπκα CΖ3ΝΖ2  

β) δηάιπκα ΝaΟΖ .  

Γηα θάζε πεξίπησζε λα εμεηάζεηε αλ ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όμηλν, βαζηθό ή νπδέηεξν. Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο . 

 

             (Μονάδερ 6) 

 

5. Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ηνπ βαζκνύ ηνληηζκνύ α ζε ζρέζε κε ηε 

ζπγθέληξσζε C ζε έλα δηάιπκα αζζελνύο νμένο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 
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       (Μονάδερ 6) 

 

 

Θέμα Γ 

1. Υδαηηθό Γηάιπκα CH3COOH (Γ) έρεη ζπγθέληξσζε 0,1Μ. 

 

Α. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH 

 

Β. Πόζα γξακκάξηα  CH3COOΝa πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH 

θαηά δύν κνλάδεο. 

 

Γ. Πόζα mol αεξίνπ ΖCl πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH ηνπ 

δηαιύκαηνο θαηά κία κνλάδα.  

 

Γίλνληαη: κε ηελ πξνζζήθε CH3COOΝa ή HCl δε κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο, όια ηα δηαιύκαηα 

έρνπλ ηεξκνθξαζία 25
ν
 C, γηα ην CH3COOH: Κα = 10

-5
 

 

             (Μονάδερ 15) 

2. Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα δηπξσηηθνύ νμένο Ζ2Α (Γ1) ζπγθέληξσζεο 0,1Μ 

 

Α. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ζην δεύηεξν ζηάδην ηνληηζκνύ 

ηνπ. 

 

Β. 20mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 αξαηώλνληαη κε πξνζζήθε λεξνύ ζε ηειηθό όγθν 200mL νπόηε πξνθύπηεη πδαηηθό 

δηάιπκα Γ2. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 θαη ην βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ζην δεπηεξν ζηάδην 

ηνληηζκνύ.  

 

Τν Ζ2Α είλαη ηζρπξό νμύ ζην πξώην ζηάδην ηνληηζκνύ ηνπ ελώ ζην δεύεηεξν είλαη αζζελέο θαη έρεη Κα = 10
-3

. 

(Μονάδερ 10) 
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Θέμα Γ 

1. Τν CH4 είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη έρεη πνιιέο ρξήζεηο. Έλαο ηξόπνο ζύλζεζήο ηνπ 

πεξηγξάθεηαη κε ηελ αθόινπζε αληίδξαζε:  

 

C(s)+2H2(g) ↔  CH4(g) 

 

Σε θιεηζηό δνρείν όγθνπ 10L εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο C(s) θαη H2(g), νπόηε ζε ζεξκνθξαζία Τ 

απνθαζίζηαηαη ε παξαπάλσ ηζνξξνπία κε ζηαζεξά Κc = 0,1. Ζ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο είλαη 50%. Να 

ππνινγίζεηε ηα αξρηθά mol ησλ αληηδξώλησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην δνρείν. 

 

2. Σην πδαηηθό δηάιπκα ηνπ HCOONa έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία:  

 

HCOO
-
 (aq) + H2O(l) ↔ HCOOH(aq) + OH

-
 (aq) 

 

Να εμεγήζεηε, ρσξίο ππνινγηζκνύο, ηη επίδξαζε ζα έρεη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ηνπ HCOO
-
 ηεο 

θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο:  

α. ε πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο HCl (g)  

β. ε πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο NaOH (s)  

γ. ε αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ. 

 

3. A. Γίλνληαη ηα πδαηηθά δηαιύκαηα:  

 

Υ1: Ζ2Ο2 17% w/v θαη όγθνπ 400 mL  

Υ2: ΖI  

 

Τα δηαιύκαηα αλακηγλύνληαη, νπόηε ην Ζ2Ο2 αληηδξά πιήξσο ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε  

 

 
 

α. Να γξαθνύλ νη ζπληειεζηέο ηηο αληίδξαζεο .  

β. Να πξνζδηνξίζεηε ην νμεηδσηηθό θαη ην αλαγσγηθό ζώκα ζηα αληηδξώληα  

γ. Να ππνινγίζεηε ηα mol ηνπ παξαγόκελνπ ησδίνπ 

 

B. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ V (δνρείν 1), πνπ πεξηέρεη 0,5 mol Ζ2, κεηαθέξνληαη 0,5 mol από ην Η2 πνπ 

παξήρζε από ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε. Τν δνρείν ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία ζ, νπόηε ην ηώδην εμαρλώλεηαη 

(κεηαηξέπεηαη ζε αέξηα θάζε) θαη απνθαζίζηαηαη ε παξαθάησ ρεκηθή ηζνξξνπία κε Κc=64.  

 

 
 

Να ππνινγηζηνύλ νη πνζόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο ζηε ρεκηθή ηζνξξνπία. 
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Γίλεηαη όηη: 

 Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ=25
ν
C.  

 Kw=10
-14

  

 Tα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. 

 

             Καλή ζαρ Δπιηςσία!!! 

 

 


