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Θέμα Α 

 
Γηα πξνηάζεηο Α1 έσο θαη Α5 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή επηινγή. 

 

Α1. Γηα ηελ αληίδξαζε: 2Η2(g)+ 2ΝΟ(g) → 2Η2Ο(g) + Ν2(g) ε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο είλαη  π = 0,2 mol/L⋅s  θαη 

ν ξπζκόο θαηαλάισζεο ηνπ H2 είλαη:  

 

α. 0,3 mol/ L⋅s 

β. 0,1 mol/ L⋅s  

γ. 0,4 mol/ L⋅s 

δ. 0,2 mol/ L⋅s           Μονάδερ 5 

 

Α2. Γίλεηαη ε ηζνξξνπία: CO2(g) + C(s) ↔ 2CO(g). H ζσζηή έθθξαζε γηα ηε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο (Kc) είλαη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδερ 5 

 

 

Α3. Τν CH3COOH  έρεη κηθξόηεξν βαζκό ηνληηζκνύ ζην δηάιπκα: 

 

α. CH3COOH 0.1M/ CH3COONa 1M 

β. CH3COOH 1M 

γ. CH3COOH 0.1M/ HCl 0.1M 

δ. CH3COOH 0.1M          Μοναδερ 5 

 

Α4. Τν άηνκν 29Cu ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε έρεη ειεθηξόληα κε ml = +1: 

 

α. 4 

β. 5 

γ. 6 

δ. 7            Μονάδερ 5 

 

 

A5. Οη ζ θαη π δεζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην κόξην ηνπ CH≡C−CH3 είλαη:  

 

α. 6ζ θαη 2π  

β. 7ζ θαη 1π  

γ. 5ζ θαη 2π  

δ. 5ζ θαη 3π            Μονάδερ 5 
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Θέμα Β 
 
Β1. 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. 

 

α. Σηηο εμώζεξκεο αληηδξάζεηο ηζρύεη ΓH < 0 .  

β. Η ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επλνεί ηηο ελδόζεξκεο αληηδξάζεηο.  

γ. Η αηνκηθή αθηίλα ηνπ 12Mg είλαη κεγαιύηεξε από ηνπ 11Na . 

δ. Σην κόξην ηνπ   ν ζ δεζκόο κεηαμύ 6C θαη 17Cl  πξνθύπηεη κε επηθάιπςε sp
3
-p αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ. 

ε. Γηάιπκα πνπ πεξηέρεη CH3NH2 0,1 M θαη CH3NH3Cl 0,1 M απνηειεί ξπζκηζηηθό δηάιπκα. 

Μονάδερ 5 

Β2. Σε δνρείν ζεξκνθξαζίαο ζ 
o 
C έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία: 

 

Τη ζα ζπκβεί ζηελ πνζόηεηα ηεο NH3 θαη ζηελ KC ηεο αληίδξαζεο,  

α. όηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ζην δνρείν; (Μνλάδεο 1) 

β. όηαλ απμεζεί ν όγθνο ηνπ δνρείνπ ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία; (Μνλάδεο 1)  

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. (Μνλάδεο 3)  

Μονάδερ 5 

Β3. Γηα ην δείθηε εξπζξό ηνπ αηζπιίνπ κε pKa = 5, ε όμηλε κνξθή ηνπ έρεη ρξώκα θόθθηλν θαη ε  βαζηθή ηνπ θίηξηλν.  

 

α. Πξνζζέηνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο ηνπ δείθηε ζε 25 mL HCl 0,1 M. Τη ρξώκα ζα απνθηήζεη ην δηάιπκα (Μνλάδα 1);  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (Μνλάδεο 2).  

 

β. Σην δηάιπκα ηνπ HCl πξνζηίζεηαη ζηαδηαθά πδαηηθό δηάιπκα NaOH 0,1 M.  Σε πνηα πεξηνρή ηνπ pH ζα αιιάμεη 

ρξώκα ν δείθηεο;  Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μνλάδεο 2)  

Μονάδερ 5  

 

Β4. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 11Na, 17Cl, 19K.  

α. Να βξείηε ηε ζέζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα, δειαδή ηελ νκάδα, ηελ πεξίνδν θαη ηνλ ηνκέα.  

β. Να ηαμηλνκήζεηε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηά αύμνπζα αηνκηθή αθηίλα θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5 

Β5. Σε δηάιπκα HCl κε pH1 πξνζζέηνπκε ίζν όγθν δηαιύκαηνο ΗΝΟ3 κε pH2>pH1. Να απνδείμεηε όηη ην pH ηνπ 

δηαιύκαηνο ΗCl ζα απμεζεί.   

             Μονάδερ 5 
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Θέμα Γ 
 

Γ1. Σε πέληε δνρεία πεξηέρνληαη ηα επόκελα δηαιύκαηα:  

 

• δηάιπκα ΝaΝΟ3 0,1 M   

• δηάιπκα ΝΗ3 0,1 M  

• δηάιπκα ΗCℓ 0,1 M  

• δηάιπκα ΝaΟΗ 0,1 M  

• δηάιπκα ΝΗ4Cℓ 0,1 M   

 

Nα βξείηε πνην δηάιπκα πεξηέρεηαη ζε θάζε δνρείν κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
             Μονάδερ 5 

 

Γ2.  Σε δνρείν αληίδξαζεο εηζάγνπκε 10mol HCl (g) θαη ζεξκαίλνπκε ζηνπο 400Κ. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρεκηθήο 

ηζνξξνπίαο (1
ε
) ζην δνρείν πεξηέρνληαη 8 mol HCl (g).  

 

Α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε δηάζπαζεο ηνπ HCl (g)  θαη ηε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο ΚC1 ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζηνπο 

400Κ. 

    

2ΗCl (g) ↔ H2 (g)  + Cl2 (g) 

 

B. Τν κείγκα ηζνξξνπίαο ζεξκαίλεηαη ζηνπο 600Κ νπόηε ε πνζόηεηα ηνπ HCl (g) γίλεηαη 6 mol (2
ε
 ηζνξξνπία). Να 

ππνινγίζεηε ηελ ΚC2 ηεο λέαο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζηνπο 600 Κ. 

 

Γ. Η θαηέπζπλζε δηάζπαζεο ηνπ HCl (g) είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε; 

 

             Μονάδερ 6 

 

 
Γ3. Σε δνρείν αληίδξαζεο εηζάγνπκε πεξίζζεηα Α(s) θαη 2 mol Β(g) ζηνπο 27

ν
 C. Η αξρηθή πίεζε είλαη 8,94 atm. 

Θεξκαίλνπκε ην δνρείν ζηνπο 227
ν
 C, νπόηε αξρίδεη ε ρεκηθή αληίδξαζε: 

 

2A(s) + B(g) 2Γ (g) 

 

Tε ρξνληθή ζηηγκή 100s κεηά ηε ζέξκαλζε ηεο αληηδξαζεο, ε νιηθή πίεζε ζην δνρείν είλαη 24,6 atm. Να ππνινγίζεηε: 

 

Α. Τε ζπγθέληξσζε ηνπ Γ(g) ηε ρξνληθή ζηηγκή t=100s. 

 

B. Tε κέζε ηαρύηεηα παξαγσγήο ηνπ Γ(g) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0-100s. 

 

Γ. Τε κεζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0-100s.  

 

             Mονάδερ 9 
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Γ4. Σε 250mL δηαιύκαηνο ΚMnO4 ζπγθέληξσζεο 0,2Μ ην νπνίν είλαη νμηληζκέλν κε Η2SO4 δηαβηβάδνληαη 2,24L αεξίνπ 

CO, κεηξεκέλα ζε ζπλζήθεο STP, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1.  

Α) Να εμεγεζεηε ηη ρξώκα έρεη ην δηάιπκα Γ1.  

Β) Να ππνινγίζεηε ηνλ ειάρηζην αξηζκό moles FeSO4 πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 ώζηε λα κεηαβιεζεί 

ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο.  

             Μονάδερ 5 

 

 

Θέμα Γ 
 

Γηαζέηνπκε ηα πδαηηθά δηαιύκαηα:  

•Γηάιπκα Α: CH3COOH 0,2 M (Κa=10-5)  

•Γηάιπκα Β: NaOH 0,2 M  

•Γηάιπκα Γ: HCl 0,2 M  

 

Γ1. Nα ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο, πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 50 mL δηαιύκαηνο A κε 50 mL δηαιύκαηνο Β. 

    

Μονάδερ 4  

 

Γ2. 50 mL δηαιύκαηνο Α αλακεηγλύνληαη κε 100 mL δηαιύκαηνο B θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη αξαηώλεηαη κε Η2Ο 

κέρξη όγθνπ 1 L, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ. Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ.  

Μονάδερ 5  

 

Γ3. Πξνζζέηνπκε 0,15 mol ζηεξενύ NaOH ζε δηάιπκα, πνπ πξνθύπηεη κε αλάκεημε 500 mL δηαιύκαηνο A κε 500 mL 

δηαιύκαηνο Γ, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Δ. Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Δ.  

Μονάδερ 8  

 

Γ4. Οη θακπύιεο (1) θαη (2) παξηζηάλνπλ ηηο θακπύιεο νγθνκέηξεζεο ίζσλ όγθσλ δηαιύκαηνο A θαη ελόο δηαιύκαηνο 

νμένο ΗΒ κε πξόηππν δηάιπκα NaOH 0,2 Μ. 

 

 
 

α. Πνηα θακπύιε αληηζηνηρεί ζην CH3COOH θαη πνηα ζην ΗΒ; (Μνλάδεο 2)  

β. Να ππνινγηζηεί ε ηηκή Κa ηνπ νμένο ΗΒ. (Μνλάδεο 3)  

γ. Να ππνινγηζηεί ην pH ζην Ιζνδύλακν Σεκείν θαηά ηελ νγθνκέηξεζε ηνπ ΗΒ. (Μνλάδεο 3)  

 

Μονάδερ 8  
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Γίλεηαη όηη: 

• Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ=25 °C  

• Kw=10
−14

 

• Καηά ηελ πξνζζήθε ζηεξενύ ζε δηάιπκα, ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο δε κεηαβάιιεηαη.  

• Τα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!!! 


