
 

  Επιμέλεια: Μπρατσιώτη Εύα 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

Θέμα Α 
 
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 
 
Α.1 Υδατικό διάλυμα ουρίας Δ1 και υδατικό διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) Δ2 έχουν 
την ίδια συγκέντρωση C και την ίδια θερμοκρασία. Aν η ωσμωτική πίεση του υδατικού 
διαλύματος Δ1 είναι 2 atm, το διάλυμα Δ2 έχει ωσμωτική πίεση: 
α) 2 atm   β) 4 atm   γ) 6 atm   δ) 1 atm 

           [Μονάδες 5] 

Α2. Δίνονται παρακάτω οργανικές ενώσεις (Ι): CH3CH2OCH2CH3, (II): CH3CH2OCH3, (III): 
CH3CH2CH2CH3, (IV): CH3CH2CH2CH2NH2. 
Η σωστή σειρά για τα σημεία βρασμού, στην ίδια πίεση, των παραπάνω ενώσεων είναι: 
α) (II)<(III)<(IV)<(I) 
β) (III)<(II)<(I)<(IV) 
γ) (IV)<(I)<(II)<(III) 
δ) (I)<(IV)<(III)<(II) 

           [Μονάδες 5] 

 
Α.3 Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει ενέργειες ιοντισμού Εi,1=485 kJ/mol, Εi,2=4610 kJ/mol 
και Εi,3=6915 kJ/mol 

α) 31Ga  β) 33As  γ) 11Na  δ) 36Kr 
            [Μονάδες 5] 

Α.4 Η ένωση   CH3CH=CHCN έχει στο μόριο της  
α. 9σ και 3π 
β. 9σ και 1 π 
γ. 8σ και 1 π 
δ. 8σ και 3π 

            [Μονάδες 5] 

Α.5 α) Οι δυνάμεις δίπολου-δίπολου στο μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι ισχυρότερες από τις 
δυνάμεις διασποράς στο οξυγόνο (Ο2). 

β) Η παρουσία υποκατάστατων με -Ι επαγωγικό φαινόμενο στο μόριο ενός οξέος 
αυξάνει την ισχύ του οξέος. 
γ) Για μία αντίδραση προσδιορίστηκε πειραματικά ο νόμος της ταχύτητας: U= κ*[Α]*[Β]. Η 
σταθερά ταχύτητας κ έχει μονάδες L*mol-1 *s-1. 
δ) Ένα άτομο διαθέτει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3p. Το άθροισμα των κβαντικών αριθμών 
του spin για τα 3 ηλεκτρόνια είναι 3.  
ε) Το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση και η ενέργεια του ηλεκτρονίου 
είναι Ε1. Η ενέργεια που πρέπει να απορροφήσει το άτομο αυτό για να μεταβεί το ηλεκτρόνιο 

του στην τροχιά με n = 3 σύμφωνα με τον Bohr είναι 
2𝛦1

3
. 

            [Μονάδες 5] 

 

 
Θέμα Β  
Β.1 α. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης οξείδωσης του οξαλικού οξέος με 
υπερμαγγανικό κάλιο παρουσία θειικού οξέος. 

            [Μονάδες 2] 

β. Για τη συγκεκριμένη αντίδραση υπάρχουν τα εξής πειραματικά δεδομένα: 
1o) Kατά την έναρξη η ταχύτητα της αντίδρασης είναι μικρή 
2o) Mε την πάροδο του χρόνου, χωρίς να μεταβληθούν οι συνθήκες στις οποίες 
πραγματοποιείται η αντίδραση, η ταχύτητα αυξάνεται. 



 

  Επιμέλεια: Μπρατσιώτη Εύα 

Να εξηγήσετε τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα. Πιστεύετε ότι η αύξηση ταχύτητας θα 
συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα; 

            [Μονάδες 3] 

Β.2 Δίνονται τα στοιχεία 19Χ και 33Ψ και 16Ζ.  

α. Σε ποιο τομέα, περίοδο και ομάδα ανήκουν τα στοιχεία αυτά;                                                     

            [Μονάδες 3] 

β. Κατατάξτε τα τρία στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού μονήρων ηλεκτρονίων και κατά 

αύξουσα ενέργεια πρώτου ιοντισμού, χωρίς αιτιολόγηση.                                                                                                            

           [Μονάδες 3] 

Β.3  Να αναφέρετε ποια ατομικά τροχιακά επικαλύπτονται κατά το σχηματισμό των χημικών 

δεσμών στο μόριο της ένωσης CH2=CHBr. 

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: Η=1, C=6, Br=35.                                                                        

           [Μονάδες 3] 

Β.4 Η χημική ισορροπία Α(g) + ν B  2 Γ(g) δε μεταβάλλεται αν μεταβληθεί ο όγκος του δοχείου.  

α. Εξηγείστε ποια είναι η φυσική κατάσταση του Β και ποια  η τιμή του συντελεστή ν.  

           [Μονάδες 2] 

β. Αν στην χημική ισορροπία τα mol των Α, Β, Γ είναι ίσα και αρχικά στο δοχείο υπήρχαν μόνο 

τα σώματα Α και Β, ποια η απόδοση της παραπάνω αντίδρασης; 

            [Μονάδες 4] 

Β.5 0,25 mol καλαμοσακχάρου διαλύονται στο νερό οπότε σχηματίζεται διάλυμα Δ όγκου 500 
ml.        
α. Ποια είναι η ωσμωτική πίεση του διαλύματος Δ σε θερμοκρασία 27οC;    
                                            [Μονάδες 2] 
β. Όταν το διάλυμα θερμανθεί στους 77 οC το καλαμοσακχάρου υδρολύεται σύμφωνα με τη 
χημική εξίσωση: 

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (γλυκόζη) + C6H12O6 (φρουκτόζη) 
Η πορεία της αντίδρασης παρακολουθείται μετρώντας την ωσμωτική πίεση του διαλύματος 20 
min μετά την έναρξη της αντίδρασης. Η ωσμωτική πίεση του διαλύματος βρέθηκε ίση με 17,22 
atm.  Ποια είναι η μέση ταχύτητα της αντίδρασης το χρονικό διάστημα (0 - 20) min; 
Δίνεται ότι ο όγκος του διαλύματος δεν μεταβάλλεται.                            [Μονάδες 3]  

Δίνεται R=0,082 
𝐿∙𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
   

 

Θέμα Γ 

Γ.1  Να  γράψετε τους συντακτικούς τύπους των  οργανικών ενώσεων  Α ως  Μ. 
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                    [Μονάδες  9] 

Γ.2 Ομογενές ισομοριακό μίγμα αποτελείται από μια κορεσμένη μονοσθενή αλκόολη (Α) κι από 

ένα  κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ (Β). Το μίγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. 

Το πρώτο μέρος οξειδώνεται πλήρως από  διάλυμα KMnO4  0,1M οξυνισμένο με H2SO4 οπότε 

και ελευθερώνονται 4,48 L αερίου σε STP. Το δεύτερο μέρος απαιτεί για πλήρη εξουδετέρωση 

100ml διαλύματος ΝαΟΗ 1Μ. 

α. Να προσδιοριστούν οι συντακτικοί τύποι  των οργανικών ενώσεων Α και Β και να βρεθεί η 
σύσταση σε mol του αρχικού μίγματος.                                                                                                                

            [Μονάδες 7] 

β. Να υπολογιστεί ο όγκος του διαλύματος KMnO4 που απαιτήθηκε για την οξείδωση του 
πρώτου μέρους του μίγματος.                                                                                                                                    

            [Μονάδες 4] 

Γ.3 Πέντε δοχεία Α,Β,Γ,Δ και Ε περιέχουν το καθένα μία από τις εξής οργανικές ενώσεις  με 

τυχαία σειρά: πεντανικό οξύ, 1-πεντίνιο, πεντάνιο, 2-πεντανόλη, και πεντανάλη. 

Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο αν γνωρίζετε τα εξής δεδομένα:   
Ι) Με προσθήκη μεταλλικού Να ελευθερώνεται αέριο Η2 στο περιεχόμενο των δοχείων Β, Δ και 
Ε.  

ΙΙ) Το περιεχόμενο των δοχείων Β και Γ αποχρωματίζει όξινο διάλυμα KMnO4. 

ΙΙΙ) Το περιεχόμενο του δοχείου Ε διασπά το NaHCO3 και ελευθερώνεται αέριο που θολώνει 
ασβεστόνερο. 

ΙV) Το περιεχόμενο του δοχείου Δ αποχρωματίζει το καστανόχρωμο διάλυμα Br2 σε CCl4. 

Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο κάθε δοχείου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, 
γράφοντας και τις σχετικές χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν.                                                                               

                      [Μονάδες 5] 
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Θέμα Δ 

Δίνονται τα υδατικά διαλύματα: 

Διάλυμα Υ1: ΝαΟΗ 0,4Μ 

Διάλυμα Υ2: ΗΑ 0,2Μ  

Διάλυμα Υ3: ΗCI 0,2Μ  

Δ.1  α.  Σε 50 mL διαλύματος Υ2 προστίθενται 0,03 mοL καθαρού ΗΑ και προκύπτει διάλυμα 

Υ4 όγκου 50 mL. Να υπολογίσετε το λόγο των βαθμών ιοντισμού του ΗΑ στα διαλύματα Υ2 και 

Υ4.                 

                     [Μονάδες 4] 

β.  Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση μετατοπίστηκε η ισορροπία του ΗΑ με την προσθήκη 
καθαρού ΗΑ. 

           [Μονάδες 1] 

Δ.2  Αναμιγνύονται 200 mL διαλύματος Υ1 με 200 mL διαλύματος Υ2 και προκύπτουν 400 mL 
διαλύματος Υ5. Να υπολογίσετε το pH και τη [Α-] στο  διάλυμα  Υ5.                                                                               

           [Μονάδες 5] 

Δ.3 Αναμιγνύονται 100 mL διαλύματος Υ5 με 75 mL διαλύματος Υ3 και προκύπτει διάλυμα Υ6. 
Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος  Υ6.                                                                                         

            [Μονάδες 5]                                                                                                                                     

Δ.4  Το διάλυμα Υ6 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα το Υ1. Στο ισοδύναμο σημείο προκύπτει 
διάλυμα Υ7. Το διάλυμα Υ7 αραιώθηκε μέχρι όγκου 1L και προέκυψε διάλυμα Υ8. Να 
υπολογίσετε τον όγκο του Υ7 και το pH του διαλύματος  Υ8.                 

                   [Μονάδες 7]
   

Δίνονται : Κα(ΗΑ)=10-5, Κb(ΝΗ3)=10-5 

Η  θερμοκρασία  όλων των διαλυμάτων  ίση  με   25 οC, όπου Κw = 10-14. 

Τα  δεδομένα  του  προβλήματος επιτρέπουν  τις γνωστές  προσεγγίσεις  που  αναφέρονται  στο  
σχολικό   βιβλίο. 

 

Δ.5 4 L διαλύματος HA 0,1 Μ εξουδετερώνονται πλήρως με υδατικό διάλυμα NaOH 0,05 M, 

οπότε εκλύεται ποσό θερμότητας 18kJ.  

α) Ποιος είναι ο όγκος διαλύματος NaOH που καταναλώθηκε;  
β) Ποια είναι η ενθαλπία της αντίδρασης εξουδετέρωσης HA+ΝαΟΗ ΝαΑ+Η2Ο, ΔΗ;  
γ) Να εξηγήσετε αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές οξύ.  
Δίνεται ότι η ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση είναι ΔΗn= - 57 kJ/mol 
                                                                                                                                [Μονάδες 3] 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !! 


