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ΘΕΜΑ Α  
Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.4. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Α1. Μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού έχει το στοιχείο: 
 α. 32Ge    β. 20Ca    γ. 36Kr    δ. 33As 

Μονάδες 5 
Α2.  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 ίδια ρυθµιστική ικανότητα  
β. τα δυο διαλύµατα έχουν ίδιο ΡΗ και το Δ1 έχει µεγαλύτερη  ρυθµιστική ικανότητα γ. τα δυο 
διαλύµατα  διαφορετική τιµή ΡΗ και ίδια ρυθµιστική ικανότητα  
δ. τα δυο διαλύµατα έχουν ίδιο ΡΗ και το Δ2 έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα  

Μονάδες 5 
Α3.   Ποια   από   τις   επόµενες   προτάσεις   είναι   σωστή,   για  τα  άτοµα  των  στοιχείων  11Νa  
και  12Mg,  στη θεµελιώδη τους κατάσταση;                 
α.  Είναι και τα δύο παραµαγνητικά.                
β.  Το Mg έχει ισχυρότερο αναγωγικό χαρακτήρα από το Νa.                           
γ.  Ei1(Na) > Ei1(Mg)                         
δ.  Ei2(Na) > Ei2(Mg)                                                                               

Μονάδες 5  
Α4. Υδατικό διάλυµα Δ1 ΗΝΟ3 έχει pH=χ. Αν αναµείξουµε το διάλυµα Δ1 µε υδατικό διάλυµα 
ΚΝΟ3 προκύπτει διάλυµα Δ3 µε pH=ψ. Για τους αριθµούς χ, ψ: 
α. ισχύει χ=ψ 
β. ισχύει χ<ψ 
γ. ισχύει χ>ψ 
δ. µπορεί να ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις.  

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 
γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, 
αν η πρόταση είναι λανθασµένη 
Α. Υπάρχει περίπτωση ένα όξινο διάλυµα να έχει pH µεγαλύτερο από 7. 
Β. Κάθε υδατικό διάλυµα που περιέχει ένα ασθενές οξύ ΗΑ και το άλας NaA είναι όξινο διάλυµα, 
δηλαδή έχει pH µικρότερο από 7. 
Γ. Τα αντιδραστήρια Grignard εµφανίζουν βασικό χαρακτήρα 
Δ. Αν από την αντίδραση CH3CH2Cℓ +NaOH παράγεται κυρίως ένωση τέτοια ώστε οι αριθµοί 
οξείδωσης των ατόµων C να µην µεταβάλλονται,τότε το διάλυµα NaOH είναι υδατικό. 
Ε. Η διάκριση CH3COOH και CH3CH2OH µπορεί να γίνει µε προσθήκη ποσότητας NaHCO3  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Το στοιχείο Α βρίσκεται σε µία από τις κύριες οµάδες του Περιοδικού Πίνακα και  οι 
ενέργειες ιοντισµού του είναι:  
Ε1=496 kJ/mol, Ε2=4562 kJ/mol, Ε3=6912 kJ/mol, Ε4=9453 kJ/mol για τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο 
ιοντισµό αντίστοιχα. Το στοιχείο Α έχει  
Α. 1 µονήρες e σε s τροχιακό    Β. 2 µονήρη e σε s τροχιακό 
Γ. 1 ζεύγος e σε s τροχιακό     Δ. 1 µονήρες e σε p τροχιακό 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 
Β2. Τα διαλύµατα Δ1, Δ2, Δ3 περιέχουν τα µονοπρωτικά οξέα ΗΑ, ΗΒ,ΗΓ αντίστοιχα και έχουν 
όλα τον ίδιο αρχικό όγκο 10,0 mL. Τα διαλύµατα ογκοµετρούνται µε το ίδιο πρότυπο διάλυµα 
ΚΟΗ, παρουσία κατάλληλου δείκτη. Τη στιγµή της αλλαγής του χρώµατος του δείκτη είχε 
χρησιµοποιηθεί ο όγκος του πρότυπου διαλύµατος που δίνεται στη δεύτερη γραµµή και το pH του 
ογκοµετρούµενου διαλύµατος είχε την τιµή που δίνεται στην τρίτη γραµµή του ακόλουθου 
πίνακα. 

 
Α. Για τις συγκεντρώσεις των διαλυµάτων ισχύει:  
α. c1<c2<c3  β. c2<c3<c1  γ. c3<c2<c1  δ. c3<c1<c2 
 Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντησή σας  

Μονάδες 5 
Β. Για την ισχύ των οξέων ισχύει:  
α. HΒ<HΑ<HΓ β. HA<HΓ<HΒ γ. HΓ<HΑ<HB δ. HA<HB<HΓ  
Να αιτιολογηθεί πλήρως η απάντησή σας   

Μονάδες 6 
Δίνεται ότι: Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ=250C και , Kw = 10-14. 
Β3. Σε τέσσερα δοχεία 1, 2, 3 και 4 περιέχονται οι επόµενες τέσσερις χηµικές ενώσεις (µία σε 
κάθε δοχείο): η 1-προπανόλη CH3CH2CH2OH,η 2-προπανόλη CH3CH(OH)CH3, ο 
αιθυλοµεθυλαιθέρας CH3CH2OCH3,και η προπανόνη, CH3COCH3. Δεν γνωρίζουµε όµως ποια 
ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο. 
Να προσδιορίσεις ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο, από τα παρακάτω δεδοµένα: 
α) Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 µε την επίδραση νατρίου δίνει αέριο υδρογόνο και µε την 
επίδραση αλκαλικού διαλύµατος ιωδίου δίνει κίτρινο ίζηµα. 
β) Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 2 µε την επίδραση νατρίου δίνει αέριο υδρογόνο, αλλά µε 
την επίδραση αλκαλικού διαλύµατος ιωδίου δεν δίνει κίτρινο ίζηµα. 
γ) Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 3 µε την επίδραση νατρίου δεν δίνει αέριο υδρογόνο, ενώ 
µε την επίδραση αλκαλικού διαλύµατος ιωδίου δίνει κίτρινο ίζηµα.  

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Κορεσµένη οργανική ένωση Α µε µοριακό τύπο C5H10O2 υδρολύεται και δίνει ένα οξύ Β και 
µια αλκοόλη Γ. Η Γ έχει την ίδια σχετική µοριακή µάζα (Μr) µε το οξύ Β. Η οξείδωση της Γ 
οδηγεί σε χηµική ένωση Δ, η οποία αντιδρά µε το Na2CO3 και εκλύεται αέριο CO2.  
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ. 
Δίνονται:Ar: C:=12 , Ο=16 , Η=1.   

Μονάδες 4 
Γ2. Δίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών διεργασιών.   

 
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Κ, Λ, Μ, Ν.   

Μονάδες 8 
Γ3. Οµογενές µίγµα δύο άκυκλων ενώσεων αποτελείται από C4H10O και C3Η6O. Το παραπάνω 
µίγµα χωρίζεται σε τρία ίσα µέρη. 
Στο πρώτο µέρος προσθέτουµε περίσσεια φελλίγγειου υγρού οπότε παράγονται 0,1mol 
κεραµέρυθρου ιζήµατος. 
Στο δεύτερο µέρος προσθέτουµε περίσσεια αλκαλικού διαλύµατος Ι2/ΝαΟΗ οπότε σχηµατίζονται 
0,3mol κίτρινου ιζήµατος. 
Στο τρίτο µέρος του µείγµατος προσθέτουµε 150ml όξινου µε H2SO4 διαλύµατος Κ2Cr2O7 1M.  
Α. Να βρεθεί η σύσταση του µίγµατος των δύο άκυκλων ενώσεων. 

Μονάδες 6 
Β. Να βρεθεί το χρώµα που θα έχει το διάλυµα του Κ2Cr2O7 µετά την προσθήκη αυτή και οι 
συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α και Β.   

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Δ 
Διαθέτουµε υδατικό διάλυµα Υ1 αιθανικού οξέος CH3COOH , στο οποίο ο βαθµός ιοντισµού του 
οξέος είναι 0,01. 
Δ1. Σε 100 mℓ του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα αιθανικού οξέος , χωρίς 
µεταβολή του όγκου, και προκύπτει διάλυµα Υ2 στο οποίο ο βαθµός ιοντισµού του οξέος έχει 
µεταβληθεί 10 φορές. Να υπολογίσετε την ποσότητα του οξέος που προσθέσαµε σε mol.   

Μονάδες 6 
Δ2. Σε 400mℓ του διαλύµατος Υ1 προσθέτουµε στερεό ΝaOH, χωρίς µεταβολή του όγκου, οπότε 
προκύπτει διάλυµα Υ3 το οποίο έχει pH = 9.Να υπολογίσετε τον αριθµό moles του NaOH που 
προσθέσαµε.   

Μονάδες 6 
Δ3. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε τα διαλύµατα Υ1 και διάλυµα µεθανικού 
οξέος (HCOOH) Υ4 συγκέντρωσης 1Μ, ώστε να προκύψει διάλυµα Υ5 το οποίο έχει pH = 2,5; 

Μονάδες 6  
Δ4. Να υπολογίσετε πόσα moℓ Ca πρέπει να προσθέσουµε σε 400ml του διαλύµατος Υ1 , χωρίς 
µεταβολή του όγκου ώστε να προκύψει διάλυµα Υ5 µε pH = 9 

Μονάδες 7  
Δίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ=250C.  
• Κα(CH3COOH)= 10-5, Κα(HCOOH)= 10-4, Kw = 10-14. 

 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


