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ΘΕΜΑ Α
Για τις ερωτήσεις Α1 μέχρι Α5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή
απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.
Α.1 Ποιο από τα επόμενα αλκυλαλογονίδια είναι το δραστικότερο σε αντιδράσεις
υποκατάστασης;
α. CH3Cl
β. CH3Ι
γ. CH3Βr
δ. CH3F
(Μονάδες 5)
Α.2 Τρία υδατικά διαλύματα έχουν τον ίδιο όγκο V και την ίδια συγκέντρωση C και
περιέχουν ως διαλυμένη ουσία HCl, HCOOH και HF αντίστοιχα. Ποιο από τα τρία
διαλύματα απαιτεί περισσότερα mol ΝaOH για πλήρη εξουδετέρωση;
α. Το διάλυμα HCl
β. Το διάλυμα HCOOH
γ. Το διάλυμα HF
δ. Και τα τρία διαλύματα απαιτούν τον ίδιο αριθμό mol NaOH για εξουδετέρωση
(Μονάδες 5)
Α.3 Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία :
⎯⎯
⎯
→

⎯

2SO2(g) + O2(g

2SO3(g)

Στους θ οC η πίεση στην κατάσταση χημικής ισορροπία είναι 10 atm. Υποδιπλασιάζουμε
τον όγκο του δοχείου υπό σταθερή θερμοκρασία. H πίεση στην ισορροπία θα είναι:
α. 10 atm
β. 20 atm
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γ. 10 < P < 20 atm
δ. P < 10 atm
(Μονάδες 5)
Α.4 Ποια από τις παρακάτω χηµικές ενώσεις µπορεί να µετατρέψει το πορτοκαλί διάλυµα K2Cr2O7
/ H2SO4 σε πράσινο;

α.
β.
γ.
δ.

CH3COOH
(COONa)2
CH3COOCH3
CH3Cl

(Μονάδες 5)
Α.5 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. Στην κατάσταση ισορροπίας κάθε αµφίδροµης αντίδρασης,
οι ποσότητες όλων των ουσιών που παίρνουν µέρος είναι
ίσες.
β. Στην οργανική ένωση HC≡C-CH2-CH=CH2, υπάρχει
σ δεσµός που
2
προκύπτει µε επικάλυψη sp-sp .
γ. Η αντίδραση HCOOH + CH3OH
HCOOCH3 +
H2O, µπορεί να χαρακτηριστεί σαν αντίδραση οξέος-βάσης.
δ. Τα άτοµα των χηµικών στοιχείων της 14ης (IVA) οµάδας του
περιοδικού πίνακα στην θεµελιώδη κατάσταση έχουν 2
µονήρη ηλεκτρόνια.
ε. Στις εξώθερµες αντιδράσεις η ενθαλπία των προϊόντων είναι
µεγαλύτερη από την ενθαλπία των αντιδρώντων.
(Μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ Β
Β1.Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω χηµικές
εξισώσεις:
α. CH3OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2
β. (CH3)2NH+ HCl →
γ. CΗ3CH=O + αντιδραστήριο Tollens →
Μονάδες 10
Β2.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Θ
του παρακάτω διαγράµµατος.

αλκένιο (Α)

+ HCl

Β

+ NaOH / H2O

Γ

o
Cu / 300 C

∆

+ Mg
Β

Ε
άνυδρος αιθέρας

Ε

+ ∆

ενδιάµεσο
προϊόν

+
H2Ο

+ I2 / KOH
Ζ

CHI3

+ Θ

Μονάδες 10
Β3.

∆ιαθέτουµε (3) φιάλες, και στην κάθε φιάλη περιέχεται µια από τις ενώσεις :
Α: ΗCH=O Β: CH3CH2OH
Γ: CH3COOH
Χρησιµοποιώντας ένα µόνο αντιδραστήριο από τα παρακάτω,
α) διάλυµα KMnΟ4 / H2SO4
β) µεταλλικό Νa
γ) Ι2 / ΝaOH
να εξηγήσετε πώς µπορείτε να διαπιστώσετε τι περιέχει η κάθε
φιάλη.
∆εν είναι απαραίτητη η γραφή χηµικών εξισώσεων.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Γ
Γ.1 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών διεργασιών:

i) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α - Π.
(Μονάδες 10)
ii) Να υπολογίσετε την ποσότητα σε g της ένωσης (Γ) που θα σχηματιστεί όταν 60
g της κατάλληλης καρβονυλικής ένωσης αντιδράσουν με το κατάλληλο
αντιδραστήριο Grignard και το προϊόν αυτό υδρολυθεί. Οι αντιδράσεις που
λαμβάνουν μέρος να θεωρηθούν ποσοτικές και μονόδρομες.
Δίνονται:
ΑrC=12, ΑrH=1, ArO=16
(Μονάδες 5)
iii) Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Γ, Δ, Η, Θ, Π δρουν ως οξέα και ποιες ως
βάσεις κατά Bronsted Lowry.
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(Μονάδες 2)
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Γ.2
i) 0,6 mol του (Α) αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία H2SO 4, οπότε προκύπτει οργανική
ένωση (Β). Η (Β) αντιδρά πλήρως με 350ml διαλύματος Κ 2Cr2O 7 1M παρουσία H2SO 4,
οπότε προκύπτει μείγμα δύο οργανικών ενώσεων (Γ) και (Δ). Να βρεθεί η
σύσταση του μείγματος σε mol.
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ ∆
∆ιαθέτουµε τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα θερµοκρασίας 25 Ο C.
Υ1: 0,25 M HCOOH
Y2: 1 M HCOOH και ω M ΗCOONa
Υ3: 1 M HCl
Y4: 1 M HCOONa
∆ίνονται: για το HCOOH Ka=10-4
∆1.

.
Να υπολογιστεί το pH κι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων στο Υ 4.

Μονάδες 5
∆2. Αναµιγνύουµε 200 ml του Υ1 µε 50 ml του Y3 και 50 ml του Υ4 και το διάλυµα που προκύπτει αραιώνεται
µέχρι τελικού όγκου 1000 ml. Ποιο είναι το pH του τελικού διαλύµατος;
Μονάδες 6
∆3.
200ml του Υ2 αναµιγνύονται µε 800 ml του Υ1, οπότε
προκύπτει νέο ρυθµιστικό διάλυµα Υ5
µε pΗ=3.Να βρεθεί η τιµή του ω.
Μονάδες 4
Πόσα mol στερεού Ca(ΟΗ)2 πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα Υ5, χωρίς µεταβολή στον όγκο του
διαλύµατος, ώστε να µεταβληθεί το p H κατά µία
µονάδα;
Μονάδες 5
∆4. Οι παρακάτω θεωρητικές καµπύλες ογκοµέτρησης, δείχνουν την µεταβολή pH κατά την ογκοµέτρηση
ενός διαλύµατος του µονοπρωτικού οξέος ΗΑ κι ενός διαλύµατος όγκου 10 ml, του µονοπρωτικού οξέος ΗΒ,
µε το ίδιο πρότυπο διάλυµα 0,15 Μ ΝaΟΗ.
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Τα δύο διαλύµατα των οξέων έχουν διαφορετικό αρχικό pH. Όταν στο διάλυµα του ΗΑ προστεθούν 5 mL του
πρότυπου διαλύµατος προκύπτει διάλυµα µε pH=4. Οι όγκοι του πρότυπου διαλύµατος που αντιστοιχούν στο ισο
δύναµο σηµείο κάθε ογκοµέτρησης αναφέρονται στο παρακάτω διάγραµµα, ενώ στο ισοδύναµο σηµείο της
ογκοµέτρησης του διαλύµατος του οξέος ΗΒ αντιστοιχεί pH=9. Να συγκρίνετε την ισχύ των δύο οξέων.
Μονάδες 5
pH
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Ό γκος πρότυπου διαλύµατος NaOH/mL

Τα δεδοµένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις σε όλα τα
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παραπάνω
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