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Θέμα  Α 

Γηα ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε: 

 

Α1. Τν ζηνηρείν Φ αλήθεη ζηε 4ε πεξίνδν θαη έρεη ηε κεγαιύηεξε πξώηε ελέξγεηα ηνληηζκνύ 

από όια ηα ζηνηρεία ηεο 4εο πεξηόδνπ. 

Τν ζηνηρείν Χ είλαη ην δεύηεξν αινγόλν. 

Τν ζηνηρείν Ψ αλήθεη ζηελ ίδηα πεξίνδν κε ην Χ θαη έρεη ηε κεγαιύηεξε αηνκηθή αθηίλα από 

όια ηα ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ απηήο 

Τν Ω είλαη ην ζηνηρείν πνπ έρεη ηνλ ειάρηζην αηνκηθό αξηζκό ζηνηρείνπ κε ηξία κνλήξε 

ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα. 

Από ηα δεδνκέλα απηά πξνθύπηεη όηη νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ Φ, Χ, Ψ θαη Ω είλαη αληίζηνηρα: 

Α. 36, 17, 11, 7  Β. 36, 9, 3, 7  Γ. 19, 9, 3, 3  Γ. 36, 17, 11, 5 

           Μονάδες 5 

 

Α2. Ζ παξαθάησ ειεθηξνληαθή δνκή (πνπ αλαθέξεηαη ζε άηνκν ζηε ζεκειηώδε 

θαηάζηαζε): 
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 1s  2s  2px 2py  2pz  3s  

           

 

A. Παξαβηάδεη κόλν ηελ αξρή ειάρηζηεο ελέξγεηαο θαη ηνλ θαλόλα ηνπ Hund. 

B. Παξαβηάδεη κόλν ηελ απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli θαη ηελ αξρή ειάρηζηεο ελέξγεηαο. 

Γ. Παξαβηάδεη ηελ αξρή ειάρηζηεο ελέξγεηαο, ηελ απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli θαη ηνλ 

θαλόλα ηνπ Hund. 

Γ. Παξαβηάδεη κόλν ηελ απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli θαη ηνλ θαλόλα ηνπ Hund. 
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Α3. Πξαγκαηνπνηνύκε ηα εμήο πεηξάκαηα: 

1ν πείξακα: Σε 0,5L  δηαιύκαηνο H2SO4 0,2M πξνζζέηνπκε πεξίζζεηα ζθόλεο ζηδήξνπ, 

νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε ζε ζεξκνθξαζία ζ1
0C. 

  Fe(s) + H2SO4(aq)  
ό FeSO4(aq) + H2(g) 

2ν πείξακα: Σε 0,5L  δηαιύκαηνο H2SO4 0,2M πξνζζέηνπκε πεξίζζεηα ζθόλεο ζηδήξνπ, 

νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαπάλσ αληίδξαζε ζε ζεξκνθξαζία ζ2
0C, όπνπ ζ2<ζ1. 

3ν πείξακα: Σε 0,5L  δηαιύκαηνο H2SO4 0,2M βπζίδνπκε ζύξκα ζηδήξνπ (ν ζίδεξνο ζε 

πεξίζζεηα), νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδηα αληίδξαζε ζε ζεξκνθξαζία ζ1
0C. 

4ν πείξακα: Σε 1L  δηαιύκαηνο H2SO4 0,1M πξνζζέηνπκε πεξίζζεηα ζθόλεο ζηδήξνπ, νπόηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδηα αληίδξαζε ζε ζεξκνθξαζία ζ1
0C. 

 

Ι. Σπγθξίλνληαο ην 1ν θαη ην 2ν πείξακα: 

Α. Σην πξώην πείξακα ε αληίδξαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη ε 

πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ ζα παξαρζεί ζα είλαη κεγαιύηεξε. 

Β. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα παξάγεηαη ε ίδηα πνζόηεηα αεξίνπ, αιιά ζην πξώην ε αληίδξαζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 

Γ. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα παξάγεηαη ε ίδηα πνζόηεηα αεξίνπ, αιιά ζην πξώην ε αληίδξαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα. 

Γ. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα ε αληίδξαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα θαη ζην 

πξώην ζα παξαρζεί κεγαιύηεξε πνζόηεηα αεξίνπ. 
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ΙΙ. Σπγθξίλνληαο ην 1ν θαη ην 3ν πείξακα: 

Α. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα ζα παξαρζεί ίδηα πνζόηεηα αεξίνπ, αιιά ζην πξώην ε αληίδξαζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 

Β. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα ζα παξαρζεί ίδηα πνζόηεηα αεξίνπ, αιιά ζην ηξίην ε αληίδξαζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 

Γ. Ζ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζα είλαη 

κεγαιύηεξε ζην πξώην πείξακα. 

Γ. Ζ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζα είλαη 

κεγαιύηεξε ζην ηξίην πείξακα. 

 

ΙΙΙ. Σπγθξίλνληαο ην πξώην κε ην ηέηαξην πείξακα: 

Α. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα ζα παξαρζεί ε ίδηα πνζόηεηα αεξίνπ, αιιά ζην πξώην ε 

αληίδξαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 

Β. Θαη ζηα δύν πεηξάκαηα ζα παξαρζεί ίδηα πνζόηεηα αεξίνπ, αιιά ζην ηέηαξην ε 

αληίδξαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 

Γ. Ζ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζα είλαη 

κεγαιύηεξε ζην πξώην πείξακα. 

Γ. Ζ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη ζα είλαη 

κεγαιύηεξε ζην ηέηαξην πείξακα. 
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Θέμα Β 

Γηαζέηνπκε ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα: 

Γ1: HCl 0,2M    Γ2: ΝaOH 0,2M 

Γ3: ΗCOOH 0,2M    Γ4: ΗCOONa 0,2M 

Λα απαληήζεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζεσξώληαο όηη γίλνληαη νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο, 

όπνπ απηό ρξεηάδεηαη. 

 

1. Γίλεηαη όηη ζεξκαίλνπκε ην δηάιπκα Γ1 ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε ζπγθέληξσζή ηνπ. Δίλαη 

ζσζηή ή ιαλζαζκέλε ε πξόηαζε "Κε ηε ζέξκαλζε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο κεηώλεηαη"; Λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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2. Αλακεηγλύνπκε V1L δηαιύκαηνο Γ1 κε V2L δηαιύκαηνο Γ2, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Ω. 

Αξαηώλνπκε ην Ω κέρξη λα δηπιαζηαζηεί ν όγθνο ηνπ θαη παξαηεξνύκε όηη κε ηελ αξαίσζε 

ην pH δελ κεηαβάιιεηαη. Θαηά ηελ αξαίσζε ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή.  

Δίλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε πξόηαζε: "Γηα λα ηζρύνπλ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ε αλαινγία 

όγθσλ V1/V2=1"; Λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

3. Όια ηα δηαιύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην εξώηεκα απηό έρνπλ ζεξκνθξαζία ζηαζεξή θαη 

ίζε κε 250C. 

Σε 2L ηνπ δηαιύκαηνο Γ3 πξνζζέηνπκε 2L ηνπ δηαιύκαηνο Γ4 θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα 

Γ5. 

α. Σε 1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ5 πξνζζέηνπκε 1L λεξνύ θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Γ6. Λα 

απνδείμεηε όηη ηόηε γηα ηηο ηηκέο pH ησλ δηαιπκάησλ Γ5 θαη Γ6 ηζρύεη pHδ/ηνο Γ5=pHδ/ηνο Γ6 

β. Σε 1L ηνπ Γ5 πξνζζέηνπκε 0,1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ2, νπόηε παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζην 

pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ5, έζησ ΓpH1. 

Σε 1L ηνπ Γ6 πξνζζέηνπκε 0,1L ηνπ δηαιύκαηνο Γ2, νπόηε παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζην pH 

ηνπ δηαιύκαηνο Γ6, έζησ ΓpH2. 

Λα απνδείμεηε όηη ΓpH2>ΓpH1. 

γ. Σε 1L ηνπ Γ5 πξνζζέηνπκε κηα-δπν ζηαγόλεο από έλα δείθηε ΖΓ θαη ζηε ζπλέρεηα 0,5L 

ηνπ δηαιύκαηνο Γ2, θαη παξαζθεπάδνπκε δηάιπκα Γ7. 

Τα δηαιύκαηα Γ5 θαη Γ7 ζα έρνπλ ίδην ή δηαθνξεηηθό ρξώκα; Λα αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Γίλεηαη όηη γηα ηελ pKa ηνπ HCOOH ηζρύεη όηη: 4< pKa<5 θαη γηα ηνλ δείθηε ΖΓ pKa(HΓ)=7 

Nα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

           Μονάδες  25 

      

Θέμα Γ 

1. Θνξεζκέλε άθπθιε νξγαληθή έλσζε Α κε κνξηαθό ηύπν C5H10O2 αληηδξά πιήξσο κε NaOH 

νπόηε παξάγoληαη 16,4g νξγαληθήο έλσζεο Β θαη κία θνξεζκέλε κνλνζζελήο αιθνόιε Γ. 

Οη ελώζεηο Β θαη Γ δηαρσξίδνληαη θαηάιιεια ρσξίο απώιεηεο, νπόηε: 

Τα 16,4g ηεο έλσζεο Β δηαιύνληαη ζην λεξό θαη πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 2L θαη 

ζεξκνθξαζίαο 250C κε pH=9.  
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Ζ πνζόηεηα ηεο Γ πνπ παξάρζεθε απνρξσκαηίδεη κέρξη 100mL δηαιύκαηνο KMnO4 0,8M 

παξνπζία H2SO4. 

Nα βξείηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ Α, Β θαη Γ. 

2. Σηελ παξαθάησ ζεηξά ρεκηθώλ κεηαηξνπώλ ε έλσζε Λ είλαη ηζνκεξήο ηεο Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nα γξάςεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ Γ, Δ, Ε, Θ, Θ, Ι, Κ θαη Λ. 

3. Γηα ηελ έλσζε Δ ηνπ εξσηήκαηνο 2, λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

i. πόζνη ζ θαη πόζνη π δεζκνί ππάξρνπλ ζε θάζε κόξην ηεο έλσζεο Δ; 

ii. ηη είδνπο πβξηδηζκό εκθαλίδεη θάζε άηνκν άλζξαθα ζην κόξηό ηεο; 

iii. κε ηη είδνπο επηθάιπςε ζρεκαηίδεηαη θάζε δεζκόο ζην κόξηό ηεο; 

Γίλνληαη: 6C, 1H, 8O 

4. Οξηζκέλε πνζόηεηα κίγκαηνο ησλ ελώζεσλ Δ θαη Κ αληηδξά κε πεξίζζεηα αιθαιηθνύ 

δηαιύκαηνο Η2, νπόηε παξάγνληαη 118,2g θίηξηλνπ ηδήκαηνο. Λα βξείηε ηνλ απαηηνύκελν όγθν 

δηαιύκαηνο KMnO4 0,8Κ (παξνπζία H2SO4) γηα ηελ πιήξε νμείδσζε ίζεο πνζόηεηαο ηνπ 

παξαπάλσ κίγκαηνο ησλ ελώζεσλ Δ θαη Κ. 

Γίνονται: Γηα ην ζπδπγέο νμύ ηεο Β Ka=10-5, Θw=10-14  ζηνπο 250C. 

ArC=12, ArH=1, ArO=16, ArNa=23, ΑrI=127 

              Μονάδες 25 

Θέμα Γ  

1. 0,2mol ελόο κεηάιινπ Κ γηα λα δηαιπζνύλ πιήξσο ρξεηάδνληαη 800mL HNO3 (δηάιπκα Γ1) 

ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

 Κ(s) + HNO3(aq)  M(NO3)X(aq)  + NO2(g) + ..... (1) 

α. Nα ζπκπιεξώζεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε (1). 

 

Γ 

+ Κg 

απ.αηζ. 

+Η2/ΛaOH 
Z + θίηξηλν ίδεκα 

Δ
  

+Η2/ΛaOH 
Z + θίηξηλν ίδεκα 

Γ 
+SOCl2 Θ Θ 

+Δ 
Ι 

+Ζ2Ο 
Κ 

C5H10O2 

    N 

+ NaOH Z  +  M 
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β. Αλ ην δηάιπκα Γ1 έρεη pH=0, λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο x ηνπ κεηάιινπ Κ. 

γ. Αλ έλα από ηα ειεθηξόληα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ηνπ Κ έρεη ηεηξάδα θβαληηθώλ αξηζκώλ 

(3,0,0,+1/2), λα ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ κεηάιινπ Κ. 

2. Όιε ε πνζόηεηα ηνπ ΛΟ2(g) πνπ παξάρζεθε από ηελ (1) εηζάγεηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ζε 

δνρείν Γ2 ζηαζεξνύ όγθνπ 10L ζεξκνθξαζίαο Τ1, νπόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή 

ηζνξξνπία:  

 2ΛΟ2(g) ⇄ N2O4(g), ΓΖ = -50kcal   (2)    κε KC=25 ζηνπο Τ1 

Nα ππνινγίζεηε: 

α. ηα mol όισλ ησλ νπζηώλ ζηε ρεκηθή ηζνξξνπία 

β. ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύζεθε κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

3. Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 (t2>t1) κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο Τ2, νπόηε ε ζηαζεξά ρεκηθήο 

ηζνξξνπίαο ηεο (2) γίλεηαη KC΄=150. Τε ρξνληθή ζηηγκή t3 απνθαζίζηαηαη ε λέα ρεκηθή ηζνξξνπία.  

α. Λα ππνινγίζεηε ηα mol όισλ ησλ νπζηώλ ζηε λέα ρεκηθή ηζνξξνπία. 

β. Λα αηηηνινγήζεηε αλ ε παξαθάησ πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε: "Ζ ζεξκνθξαζία Τ1 είλαη 

κεγαιύηεξε από ηε ζεξκνθξαζία Τ2". 

4. Σε θνηλό ζύζηεκα νξζνγσλίσλ αμόλσλ λα γίλεη ην δηάγξακκα ζπγθέληξσζεο - ρξόλνπ γηα όιεο ηηο 

νπζίεο πνπ κεηέρνπλ ζηελ (2) από ηελ ρξνληθή ζηηγκή t0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 (t4>t3). 
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