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 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. α 

Α2. α 

Α3. δ 

Α4. δ 

Α5. 1. Λ      2.Λ     3. Λ      4.Σ     5.Λ  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Ι)  

 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5    3η περίοδος 17η ομάδα 

53Ι: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10  4s2 4p6 4d10 5s2 5p5  5η περίοδος 17η ομάδα 

Τα δυο στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα του Π.Π. επομένως το 17Cl έχει μεγαλύτερη 

ηλεκτραρνητικότητα, διότι καθ΄ύψος μιας ομάδας ελαττώνεται το πλήθος των στιβάδων που 

είναι κατειλημμένες με ηλεκτρόνια, επομένως αυξάνεται η πυρηνική έλξη προς τα ηλεκτρόνια 

σθένους.  

ΙΙ) Τα στοιχεία I και Cl βρίσκονται στην ίδια ομάδα του Π.Π. και το Ι έχει μεγαλύτερη ατομική 

ακτίνα διότι καθ΄ύψος μιας ομάδας ελαττώνεται το πλήθος των στιβάδων που είναι 

κατειλημμένες με ηλεκτρόνια, επομένως αυξάνεται η πυρηνική έλξη προς τα ηλεκτρόνια 

σθένους. Επομένως το ΗΙ είναι ισχυρότερος πρωτονιοδότης, δηλαδή ισχυρότερο οξύ 

Όσο ισχυρότερο όμως είναι ένα οξύ, τόσο ασθενέστερη είναι η συζυγής του βάση, συνεπώς Cl-

>I- 



 

 

ΙΙΙ) Το Cl είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Ι άρα στο οξύ HClO ο δεσμός Ο-Η είναι περισσότερο 

πολωμένος σε σχέση με το ΗΙΟ, οπότε το ΗClO είναι ισχυρότερο οξύ και δεδομένου ότι τα δύο 

οξέα έχουν ίσες συγκεντρώσεις στην ίδια θερμοκρασία, το διάλυμα ΗClO μικρότερο pH 

Β2. 

Ι) H2CO3 + H2O  
  HCO3 

   + H2O 

Ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις , οπότε σύμφωνα με την εξίσωση Henderson- Hasselbalch, 

pH= pKa + log
      

      
 

 
  

pH= PKa + log
        

       
 

 
  

7,4= 6,4 + log
        

       
 

 
  

1=+ log
        

       
 

 
  

log10 =+ log
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B3   i. To ΝΗ4Cl διίσταται   ΝΗ4Cl    ΝΗ4
+ + Cl- 

Cl- + H2O    δεν γίνεται 

ΝΗ4
+ + H2O   

  ΝΗ3 + H3O
+ 

 

Άρα τα mol ΝΗ3 αυξάνονται και η ισορροπία λόγω της Αρχής Le Chatelier, μετατοπίζεται 

προς τα δεξιά 

 

ii) Όταν το διάλυμα θερμαίνεται παράγεται αέριο το οποίο χρωματίζει το διάλυμα της 

φαινολοφθαλεϊνης ερυθρό (χρώμα της βασικής μορφής του δείκτη) επομένως το αέριο είναι 

ΝΗ3. Άρα η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά (Διατύπωση της Αρχής Le 

Chatelier) 

 

Β4. i) Καμπύλη β,  η προσθήκη καταλύτη δεν μετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι  επομένως και οι 

δύο ταχύτητες αυξάνονται ομοίως.  

      ii) Καμπύλη δ, όμοια επειδή δεν μεταβάλλονται τα mol των αερίων η μεταβολή του 

όγκου δεν μετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι επομένως οι δύο ταχύτητες μειώνονται ομοίως.  

     iii)  Η μείωση της ταχύτητας λόγω μεταβολής του όγκου, σημαίνει ότι η μεταβολή αυτή 

ελαττώνει το ποσοστό των αποτελεσματικών συγκρούσεων, οπότε ο όγκος του δοχείου 

αυξήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θέμα Γ 

Γ1 Από τη στοιχειομετρία της  αντίδρασης  

4 FeS2 (s) + 11O2 (g) 2 Fe2O3 (g) + 8 SO2 (g) (1) 

4 mol FeS2 παράγουν 8 mol SO2  

x mol FeS2 παράγουν 2x mol SO2  

Για τη χημική ισορροπία της αντίδρασης  

(mol)    2 SO2 (g) + O2 (g) 2 SO3 (g) (2) 

Αρχικά  2x  2x    

Αντιδρούν  α∙2x  α∙x 

Παράγονται     α∙2x 

Χημική Ισορροπία x         1,5x            x 

i) Από τον τύπο της Kc=(x/48)2/(x/48)2∙(1,5x/48)  οπότε x=8mol άρα στην 

ισορροπία περιέχονται στο δοχείο 8mol SO2, 12mol O2 και 8mol SO3.  

ii) Από τον τύπο n=m/Mr για το FeS2 είναι 8=m/120 οπότε m=960g. Στη 

συνέχεια για την περιεκτικότητα : 

Στα 20000g κοιτάσματος περιέχονται 960g FeS2  

Στα 100g κοιτάσματος περιέχονται  χ g FeS2 , άρα η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι 

χ=4,8%w/w. 

 

Γ2 Για τη χημική ισορροπία της αντίδρασης 

(mol)                SO2 (g) + ΝO2 (g)  SO3 (g) + ΝO (g) (3) 

Αρχική ισορροπία 1     1,5    8         3    

Προστίθενται  0,5            5 

Αντιδρούν       x         x 

Παράγονται   x     x               

Νέα χημ. ισορρ.   1,5+x     1,5+x              8-x            8-x 

i) Από την αρχική ισορροπία, υπολογίζεται η ζητούμενη σταθερά ισορροπίας 

Kc=(8/V)(3/V)/(1/V)(1,5/V)=16. 



 

 

ii) Από το πηλίκο αντίδρασης μετά την πρόσθεση των ποσοτήτων 

Qc=(8/V)2/(1,5/V)2 =28,4>Kc=16 διαπιστώνουμε ότι η ισορροπία θα 

μετατοπιστεί προς τα αριστερά, άρα για τη νέα ισορροπία θα ισχύει για την 

Κc=((8-x)/V)2/((1,5-x)/V)2 =16. Από τη λύση της εξίσωσης αυτής βρίσκεται 

x=0,4mol. Η ζητούμενη σύσταση στη νέα ισορροπία είναι 1,9mol SO2, 1,9mol 

NO2, 7,6mol SO3, 7,6mol NO. 

iii) Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης 

 SO2 (g) + ΝO2 (g)  SO3 (g) + ΝO (g) (3) 

0,4mol SO2 αντιδρώντας προκαλούν μεταβολή ενθαλπίας 10kJ 

1mol SO2 αντιδρώντας προκαλεί μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ=25kJ  

Επομένως, η ΔΗ της αντίδρασης είναι 25kJ. 

 

Γ3  

i) Η τάξη της αντίδρασης είναι μηδενική ως προς το Ο3 διότι από τον πίνακα 

παρατηρείται ότι η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης δεν επηρεάζεται από τη 

συγκέντρωση του Ο3. Εφαρμόζοντας το νόμο της ταχύτητας υ=k[SO2][O3]  για 

την πρώτη και τρίτη σειρά του πίνακα προκύπτει η εξίσωση 0,05/0,2 = (k∙0,25 

x) /(k∙0,5 x) από τη λύση της οποίας προκύπτει x=2, άρα η τάξη της 

αντίδρασης είναι 2 ως προς το SO2.  

ii) Η σταθερά της ταχύτητας k υπολογίζεται εφαρμόζοντας το νόμο της 

ταχύτητας σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα, π.χ. την πρώτη, οπότε 

0,05=k∙0,252 άρα k=0,8L∙min /mol. 

iii) Από το ρυθμό σχηματισμού του SO3 είναι 

υ=4g/min=Δm/Mr/min=Δn/min=4/80mol/min=0,05mol/min=ΔcV/min οπότε 

Δc=Δn/V=0,05/0,5=0,1M με ρυθμό 0,1Μ/min. Από τους συντελεστές της 

αντίδρασης διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός σχηματισμού του SO3 είναι ίσος με το 

ρυθμό κατανάλωσης του Ο3, άρα υ=-(Cτελ –Cαρχ)/Δt ή 0,1=-(Cτελ-0,3)/2 ή 

Cτελ=0,1Μ. Επομένως, η συγκέντρωση του Ο3 στο τέλος των δύο λεπτών 

είναι 0,1Μ.  

 

Γ4   

Το H2SO4 είναι ισχυρό οξύ (ιοντίζεται πλήρως) στον πρώτο ιοντισμό του και ασθενές 

στο δεύτερο ιοντισμό του. Από τον πίνακα ιοντισμού για τους δύο ιοντισμούς: 

  H2SO4 + H2O → HSO4
- + H3O

+   

      1M ιοντίζονται σε 1M και  1M 

(M)   HSO4
- + H2O  SO4

-  + H3O
+  



 

 

Αρχικά      1            1 

Ιοντίζονται     χ 

Σχηματίζονται     χ χ 

Ιοντική ισορροπία 1-χ   χ 1+χ 

Οι συγκεντρώσεις στην τελική κατάσταση είναι [H2SO4 ]=0Μ,  

[HSO4
-]=(1-χ)Μ, [Η3Ο

+]=(1+χ)Μ, [SO4
-]=χΜ, οπότε η ζητούμενη αύξουσα σειρά είναι 

[H2SO4 ]< [HSO4
-]<[SO4

-]<[Η3Ο
+].  

 

 

Θέμα Δ 

 

Δ1) Η ζητούμενη αντίδραση θα πρέπει να προκύψει με  πρόσθεση κατά μέλη των 

υπολοίπων αντιδράσεων. Δηλαδή: 

 

Η αντίδραση 2 θα πολλαπλασιαστεί x4 και θα είναι 

4Al  4Al ΔΗ=44Kj 

Η 3 πολλαπλασιασμένη με (-2)  θα γίνει 

2Al2O3(l)    2Al2O3(s) ΔΗ=-218Kj 

Η 5 πολλαπλασιασμένη επί 3 θα γίνει 

3C  +  3O2  3CO2 ΔΗ= -1182Kj 

Η 4 πολλαπλασιασμένη με -2 θα γίνει  

2Al2O3   4Al + 3O2 ΔΗ=3352Kj 

 

 

Με πρόσθεση κατά μέλη βγαίνει η τελική αντίδραση με συνολικό ΔΗ=1996Kj 

 

 



 

 

Δ2) Πρώτα υπολογίζουμε τα mol του αντιδρώντος με n=m/Mr και n=104  mol 

Έπειτα με βάση την στοιχειομετρία της αντίδρασης βρίσκουμε την ποσότητα του 

Al που είναι το προιόν . Άρα nAl=2  104 mol 

Επειδή η απόδοση είναι 98% καταλαβαίνουμε πως μόνο το 2% αυτής της 

ποσότητας θα αντιδράσει περαιτέρω. 

2  104 Χ 0,02=400mol 

Λόγω της στοιχειομετρίας της αντίδρασης 6 θα παραχθούν 600mol CO 

 

Από την αντίδραση 7 υπολογίζουμε τα mol του C με n=m/Mr και nc= 50mol τα 

οποία θα δώσουν 100mol CO 

 

Συνολικά λοιπόν έχουμε 600+100=700mol CO 

Tέλος με n=V/Vm υπολογίζουμε πως V=700 x 22.4=15680L 

 

 

Δ3) 

1) Εφόσον στο ΙΣ έχω 0,015mol βάσης , τόσα θα είναι και τα mol του CH3COOH 

N=m/Mr και m=n x Mr =0.015 x 60=0.9g αιθανικού οξέος. 

Και 0,9/1=90% CH3COOH στα προιόντα 

 

2) Για το 2ο υποερώτημα βρίσκουμε τα mol του CΟ : n=4480/22.4=200mol και 

βάση της στοιχειομετρίας  θα έχουμε 100mol οξικού οξέος. Τέλος n=m/Mr  και 

m=n x Mr=100 x 60= 6Κg 

 

 

 



 

 

Δ4) 

1) Με τον τύπο Ka=(Δ- )( Η3Ο)/ΗΔ βρίσκω [Η3Ο]=10-5  και PΗ=5 

2) CH3COOH + NaOH   CH3COONa + H2O  

      0.1V1         0.2V2 

 

 

0.1V1-0.2V2     -    0.2V2 

 

Από τον τύπο των ρυθμιστικών δ/των θα έχω Cβασης =Cοξεος και V1=4V2 

 

 


