
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β 

Α2. γ 

Α3. α 

Α4. β 

Α5. Δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1.  α. 16S <11Na <19K  

16S: 16η Ομάδα, 3η περίοδος, pτομέας 

11Να: 1η Ομάδα, 3η περίοδος, sτομέας 

19Κ: 1η Ομάδα, 4η περίοδος, sτομέας 

Άρα το 19Κ έχει το μεγαλύτερο πλήθος στιβάδων κατειλημμένων με ηλεκτρόνια, και το 

μικρότερο ΔΠΦ 

β. Μεγαλύτερη Ενέργεια πρώτου ιοντισμού έχει το 16Sδιότι έχει μεγαλύτερο ΔΠΦ άρα 

ασκείται μεγαλύτερη πυρηνική έλξη προς τα ηλεκτρόνια σθένους. 

Β2. α.Η προσθήκη Η2SΟ4 αυξάνει τη συγκέντρωση των Η3Ο+ οπότε η Χ.Ι. μετατοπίζεται προς 

τα δεξιά οπότε ενισχύεται το πορτοκαλί χρώμα λόγω αύξησης της συγκέντρωσης Cr2O7
2- 

 β. Με την προσθήκη του ΝαΟΗ εξουδετερώνεται ποσότητα Η3Ο+ οπότε σύμφωνα με την 

Αρχή LeChatelierη ισορροπία μετατοπίζεται προς τ’ αριστερά κι ενισχύεται το κίτρινο χρώμα 

Β3. Δεδομένου ότι το Ηe+είναι υδρογονοειδές ιόν, τα τροχιακά της ίδιας στιβάδας είναι 

εκφυλισμένα επομένως η μετάβαση γίνεται σε ισοενεργειακέςυποστιβάδες. Άρα η 

συχνότητες μετάπτωσης είναι ίσες 

Β4.α. Όσο μικρότερη η pKaτόσο ισχυρότερο το αντίστοιχο οξύ και τόσο εντονότερο το -Ι 

επαγωγικό φαινόμενο. Άρα η σειρά των υποκαταστατών είναι:  

C6H5
-< OH-< F-< NO2

- 

 β. Επειδή αυξάνεται ο αριθμός των υποκαταστατών με -Ι επαγωγικό Φαινόμενο αυξάνεται 

η έντασή του κι επομένως η Ισχύς του αντίστοιχου οξέος 

Β5. Επειδή τα μόρια είναι επίπεδα, η δομή Α που είναι συμμετρική δεν εμφανίζει 

πολικότητα παρά το γεγονός ότι σχηματίζει Δ. Υ. με το νερού και σε αυτό οφείλεται η 

κάποια διαλυτότητα που παρουσιάζει  



 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Γ1 

nNaOH = C.V= 0,2. 0,02= 0,004 mol 

nHΑ = C.V= C.002= C.0,02 mol 
 

(mol)  HA +  NaOHNaA + H2O 

 

Για το Ι.Σ. (πλήρης εξουδετέρωση) ισχύει : nHΑ = nNaOHάρα C.0,02 = 0,004 άρα C= 0.2M 

 

β) Μέσο ογκομέτρησης, έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα με ίσες συγκεντρώσεις άρα 

ισχύει εξίσωση Ηenderson-Ηasselbalch : pH= pKa =-log10-6 = 6 

 

Γ2. 
 

Β + ΗCl BHCl 

Η συγκέντρωση του Β είναι ίδια με του οξέος ΗΑ nB=CB
 .VB = 0,2 . 0,02= 0,004 mol 

Για το Ι.Σ. ισχύει: nB= nHClάρα 0,004= 0,2.VHClάρα VHCl= 0,02L 

 

Στο Ι.Σ. έχω BHCl με Vολικο= 0,02+0,02=0,04L και συγκέντρωση 

C= 
0,004

0,04
= 0,1Μ 

 

(M)  BHClBH+ + Cl- 

αρχ.: C  - - 

τελ.:     - C C 

 

Cl- + H2O δεν πραγματοποιείται γιατι το Cl-προέρχεται από ισχυρό οξύ ΗCl 

 

(M)  BH++ H2O B + H3O+ 

αρχ.: 0,1  - - 

i/π.: -x  x x  

Ι.Ι.: 0,1-x  x x 

 

Ka.Kb = Kw άρα Κa= 10-8 

 

και Κa= 
𝑥2

0,1−𝑥
 = = 

𝑥2

0,1
άρα [H3O+]=x= 10-4,5M και pH= 4,5 

 

Γ3. Θα υπολογίσω το pH στο ισοδύναμο σημείο του Υ1, για την επιλογή του 

καταλληλότερου δείκτη. Στο ισοδύναμο σημείο έχει εξουδετερωθεί πλήρως το 

ασθενές οξύ ΗΑ οπότε nNaOH = nHA ή cNaOHVNaOH= cHAVHA = 0,004mol οπότε μετά την 

αντίδραση ΗΑ + ΝaΟΗ→ΝaΑ + Η2Ο όπου υπάρχει στοιχειομετρική αναλογία μεταξύ 

των αντιδρώντων, το διάλυμα περιέχει 0,004mol NaA με συγκέντρωση c=n/Vισ 

=0,004/0,04=0,1Μ. Στη συνέχεια το άλας NaA που παράγεται διίσταται πλήρως  
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Το ιόν Α-
 είναι ασθενής βάση και αντιδρά με το νερό σύμφωνα με την αντίδραση 

ιοντισμού: 
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Από την Kb=10-8=x2/0,1 βρίσκεται x=10-4,5 οπότε pH=9,5 και επιλέγεται ως 

καταλληλότερος δείκτης το κίτρινο της αλιζαρίνης που έχει περιοχή αλλαγής 

χρώματος σε βασικό διάλυμα (10<pH<12).  

Για το διάλυμα Υ2 το pH=4,5 βρέθηκε στο ερώτημα Γ2β. οπότε καταλληλότερος 

δείκτης είναι η ηλιανθίνη που έχει περιοχή αλλαγής χρώματος σε όξινο διάλυμα 

(2,5<pH<4,5). 

 

Γ4 

 

(M)  ΗΑ+ Β BΗΑ 

αρχ.: 0,2.V 0,2.V -  

τελ.: - -  0,2. V  

 

ΒΗΑ : C= 
0,2𝑉

2𝑉
= 0,1Μ 

(M)  BHABH+ + A- 

αρχ.: 0,1  - - 

τελ.:     - 0,1 0,1 

 

(M) BH+ + H2O B + H3O+ 

αρχ.: 0,1 - - 

 

(M) A- + H2O HA+ OH- 

αρχ.: 0,1 - - 

 

Άρα Ka(ΒΗ+) = 10-8 

Κb (A-) = 10-8 

CBH+ = CA- 

 

Επομένως ισχύει  [H3O+] = [OH-] και το διάλυμα είναι ουδέτερο.  

 



 

 

Γ5 

Αυτοϊοντισμός του Η2Ο  

Η2Ο (l) + Η2Ο (l) H3O+
(aq) + OH-

(aq) 

εξουδετέρωση (Bronsted -Lowry) 

H3O+
(aq) + OH- 

(aq)Η2Ο (l) + Η2Ο (l) 

οξύ βάση 

ΔΗ’= - ΔΗ (αρχήLavoisier-Laplace) 

Άρα εκλύεται θερμότητα κατά τη διάρκεια της εξουδετέρωσης οπότε αυξάνεται η 

θερμοκρασία του διαλύματος. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Από τον πίνακα αντίδρασης, τα συνολικά mol στην ισορροπία είναι 2n-2x.  

(mol)   N2  +    3H2  ↔   2NH3  

Αρχ.   n           n 

Αντ.  x         3x 

Παρ.    2x 

Ισορ.n-x      n-3x  2x  

Από το νόμο του Avogadro (ή μέσω καταστατικής εξίσωσης): 

Στα 100L μείγματος υπάρχουν 20L ΝΗ3  

Στα 2n-2x μείγματος υπάρχουν 2x  ΝΗ3    άρα n=6x.  

Για την απόδοση αντίδρασης α=2x/2n/3=3x/n=3x/6x=50%.  

Δ2. Από την ισότητα 2n-2x=10 και την n=6x βρίσκεται x=1 και n=6. Από τον τύπο της 

Kc=(2/V)2/(5/V)(3/V)3=20/27 υπολογίζεται V1 =5L.  

Δ3. α. υ1=k1 και υ2=k2 [CO2]   

β. υ1=υ=k1=0,4M/min  

Για την k2 χρειάζεται ο πίνακας αντίδρασης:  

(mol)   CaCO3    ↔   CaO  +  CO2  



 

 

Αρχ.       2            

Αντ.       x          

Παρ.    x          x 

Ισορ.   2-x        x          x     

Από την απόδοση α=x/2 =0,5 βρίσκεται x=1 άρα [CO2] =x/V2=1Μ οπότε στην ισορροπία  

υ1 = υ2 = k1 = k2 ∙1 Μ  και τελικά k2=0,4min-1.  

γ.  Από τον πίνακα αντίδρασης  

(mol)   CaCO3    ↔   CaO  +  CO2  

Αρχ.       2            

Αφαιρ.              y 

Αντ.       x’=2          

Παρ.    x’=2       x’=2 

Για να υπάρξει μεταβολή της πίεσης, θα πρέπει να αλλάξουν η ποσότητα του CO2 αφού 

είναι το μόνο αέριο. Όμως από την Kc=[CO2] επειδή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή θα 

έπρεπε και η  [CO2] να είναι σταθερή που είναι άτοπο άρα η αντίδραση γίνεται μονόδρομη 

και από τη στοιχειομετρία προκύπτει ότι παράγονται 2mol CO2. Από την ισότητα  

Pμετά =Pπριν/2 προκύπτει μέσω καταστατικής εξίσωσης 2-y=x/2 άρα αφαιρούνται 1,5 mol CO2 

 


