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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Αν υδατικό διάλυµα NH4F έχει pH>7 στους 250C τότε: 
 

   α. ΚaHF > KbNH3  

   β. ΚaHF = KbNH3  

   γ. ΚaHF < KbNH3  

   δ. ΚbF- < KaNH + 

 
Α2. Σε διάλυµα HCl προσθέτουµε περίσσεια Fe και πραγµατοποιείται η αντίδραση: 

Fe(s) + 2HCl(aq)   → FeCl2(aq) + H2(g). 

Ο µεγαλύτερος δυνατός όγκος Η2 θα ελευθερωθεί ταχύτερα, αν το διάλυµα HCl έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

α. όγκο 1000 mL και συγκέντρωση 0,1Μ  

β.όγκο 500 mL και συγκέντρωση 0,2Μ 

γ. όγκο 800 mL και συγκέντρωση 0,1Μ  

δ. όγκο 50 mL και συγκέντρωση 0,3Μ 

  
  Α3. Για να αυξηθεί ο βαθµός ιοντισµού του ΗF πρέπει σε υδατικό του διάλυµα να 
  προσθέσουµε: 

   α. στερεό NaCl  

   β. Η2Ο  

   γ. αέριο HCl  

   δ. αέριο ΗF  

 
Α4. Ένα ουδέτερο υδατικό διάλυµα έχει pH=7,5. Άρα η θερµοκρασία του διαλύµατος 
µπορεί να είναι: 
  α. 200C  
  β. 250C  
  γ. 300C  
  δ. ≤ 25oC 
 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες 

αιτιολογόντας την απάντηση σας. 
Α) Σε κάθε χημική αντίδραση η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι ίση με την ενθαλπία των 

προιόντων της αντίδρασης 
B) Αν σε δοχείο όγκου V οπού έχει αποκατασταθεί η ισορροπία  

COCl2(g) ⇔CO(g) + Cl2(g), αυξήσουμε τον όγκο σε 2V, η ολική πίεση των αερίων στη νέα 

χημική ισορροπία υποδιπλασιάζεται. 
Γ) Στην αντίδαση : Ca + H2  CaH2 το Η2 δρα ως αναγωγικό. 

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Ποια από τις παραπάνω καμπύλες παριστάνει: 

1. 2. 3. 4.  
 

   
α.τη μεταβολή της συγκέντρωσης του MnO4

- με το χρόνο κατά την οξείδωση του (COOH)2 

παρουσία αρχικής ποσότητας Mn2+;  
β. τη μεταβολή της συγκέντρωσης του MnO4

- με το χρόνο κατά την οξείδωση του 

(COOH)2 απουσία αρχικής ποσότητας Mn2+; 

γ. τη μεταβολή του βαθμού ιοντισμού διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 

συναρτήσει της συγκέντρωσης κατά την αραίωση του διαλύματος ΗΑ; 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε περίπτωση   
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Β2. Η συγκέντρωση των Η3Ο+ διαλύματος ΗCl συγκέντρωσης c<10-6M είναι ακριβώς : 
Α) [Η3Ο+]ολ=c 

B) [Η3Ο+]ολ=c + 
𝑘𝑤

[𝐻3𝑂]
 

Γ) [Η3Ο+]ολ=c - 
𝑘𝑤

[𝐻3𝑂]
 

Αιτιολογήσετε.                                                                           
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Β3.   
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας  
α)Υδατικό διάλυμα του άλατος NH4A έχει pH> 7(25oC). Οπότε το οξύ ΗΑ είναι ασθενές. 
β)Αναμιγνύομε υδατικό διάλυμα (Δ1) HF με υδατικό διάλυμα (Δ2) NaF οπότε προκύπτει 

διάλυμα Δ3. Τότε ο βαθμός ιοντισμού του HF στο Δ1 θα είναι μεγαλύτερος από το βαθμό 
ιοντισμού του HF στο διάλυμα Δ3. 
γ)Κατά την ανάμιξη υδατικού διαλύματος ΗΝΟ3με pH = 1 (25o C) με υδατικό διάλυμα ΚΝΟ3 
προκύπτει διάλυμα με pH= 1. 
δ)Υδατικό διάλυμα (Δ1) HCOOH και υδατικό διάλυμα (Δ2) CH3COOH έχουν την ίδια 
θερμοκρασία και την ίδια τιμή pH. Τότε μεγαλύτερη συγκέντρωση έχει το διάλυμα Δ1. 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  
A. Ποσότητα 0,3 mol ενός μετάλλου Μ προστίθεται σε 500 mL πυκνού υδατικού διαλύματος 
HNO3(aq)  4M χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. Από την αντίδραση σχηματίζεται 
το νιτρικό αλάτι M(NO3)x και ελευθερώνονται 0,6 mol αερίου NO2(g), τα οποία συλλέγονται 
χωρίς απώλειες.  
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1. Να συμπληρωθούν οι συντελεστές στη χημική εξίσωση της αντίδρασης: 

M(s) + HNO3(aq) → M(NO3)x(aq) + NO2(g) + H2O(l) 

2. Nα βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης +x του μετάλλου Μ στο νιτρικό αλάτι του. 

 
3. Αν η αντίδραση ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα Δt = 40 s να υπολογιστεί η απόλυτη 

τιμή του μέσου ρυθμού μεταβολής της συγκέντρωσης του HNO3(aq). 
 
B.Η ποσότητα του NO2(g) μεταφέρεται σε κενό κλειστό δοχείο όγκου 1L και θερμαίνεται στη 
θερμοκρασία T1 της κλίμακας Kelvin. Όταν αποκατασταθεί η χημική ισορροπία της 
αμφίδρομης αντίδρασης με εξίσωση:   

2NO2(g)          N2O4(g) 
στο  δοχείο  απομένουν   0,2 mol ΝΟ2(g) και το μείγμα των δύο αερίων ασκεί πίεση P1 = 8 
atm. 
 
1. Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας KC της αντίδρασης στους T1 K. 
 
2. Στη συνέχεια ψύχουμε το δοχείο σε θερμοκρασία T2 = T1/2 K. Όταν και πάλι 
αποκατασταθεί η χημική ισορροπία το αέριο μείγμα ασκεί πίεση P2 = 3,5 atm. 
Να βρεθεί η νέα τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας KC στούς T2 K. 
 
3. Η αντίδραση διμερισμού του NO2(g) (η προς τα δεξιά φορά της αμφίδρομης αντίδρασης) 
είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη;  
Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
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Γ2. 
Σε κενό δοχείο όγκου 1L τη χρονική στιγμή t=0 εισάγεται ποσότητα αερίου Α το οποίο σε 
θερμοκρασία θοC αρχίζει και διασπάται σύμφωνα με την αμφίδρομη αντίδραση: 

xA(g) ⇔ B(g) + Γ(g), ΔΗ>0 
Τη χρονική στιγμή t2 μεταβάλεται κάποιος από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας 
οπότε και προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα C-t για όλες τις ουσίες που συμμετέχουν στην 
αντίδραση. 
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Να υπολογίσετε: 

A) τo  x και την απόδοση της αντίδρασης τη χρονική στιγμή t1 

Β) τη σταθερά ισορροπίας  Kc στους θοC 
Γ) να βρείτε ποιος παράγοντας μεταβλήθηκε και πως τη χρονική στιγμή t2  

Δ) Να συγκρίνετε το πηλίκο   στα χρονικά διαστήματα t1-t2 και t3-t4 και να 
εξηγήσετε το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής. 
Ε) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης από την αρχή μέχρι τη χρονική στιγμή 
t3 

Z) Να προβλέψετε τη κατεύθυνση με την οποία θα κινηθεί η αντίδραση αν τη χρονική 
στιγμή t4 προστεθούν στο δοχείο ταυτόχρονα 0,1mol από κάθε αέριο της ισορροπίας. 
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ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Υδατικό διάλυμα περιέχει 3,7 g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Α. Στο διάλυμα 

προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα ΝaHCO3, οπότε σχηματίζεται οργανική ένωση Β, 
ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνονται 1,12 L αερίου μετρημένα σε STP. Όλη η ποσότητα της 
ένωσης Β απομονώνεται κατάλληλα και στη συνέχεια διαλύεται σε νερό σχηματίζοντας 
διάλυμα (Δ1) όγκου 500 mL με pH = 9.   
α) i. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των Α και Β και να προσδιοριστεί η τιμή της σταθεράς 
ιοντισμού του οξέος Α.  
ii. Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε 4,5 L Η2Ο. Ποια η μεταβολή στο pH του διαλύματος;  
β) Ποια η μεταβολή στο pH του διαλύματος Δ1, αν σε αυτό προσθέταμε 500 mL διαλύματος 
HCl 0,05 M;  
γ) Σε 100 mL υδατικού διαλύματος του οξέος Α συγκέντρωσης 0,5 Μ προσθέτουμε 0,025 
mol στερεού ΝaHCO3. Ποιο το pH του διαλύματος Δ2 που θα προκύψει μετά την πλήρη 
απομάκρυνση του εκλυόμενου αερίου; Η προσθήκη του NaHCO3 δε μεταβάλλει αισθητά τον 
όγκο του διαλύματος.  
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Για την απλούστευση των υπολογισμών να θεωρηθούν οι κατάλληλες προσεγγίσεις. 
θ=25oC. Kw = 10−14. 
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Δ2. Διάλυµα περιέχει µαζί τα οξέα ΗΑ 1Μ και HF 1M. Το pH του διαλύµατος αυτού βρέθηκε 
ίσο 2. 

Αν  για το HF Ka=2⸱10-5 να αποδείξετε πρώτα ότι το οξύ ΗΑ ασθενές και στη συνέχεια 
να υπολογίσετε την τιµή της σταθεράς ιοντισµού του Κa. 

Τα αριθµητικά δεδοµένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 
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