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Θέμα Α
Α1. γ
Α2. β
Α3. γ
Α4. α
Α5. β

Θέμα Β
Β1

α. Λάθος
Η προσθήκη υδατικού διαλύματος βάσης σε υδατικό
διάλυμα ΝαF, προκαλεί αύξηση του όγκου του, άρα μείωση της
συγκέντρωσης όλων των σωματιδίων ( μορίων και ιόντων).
Ταυτόχρονα αυξάνει τον αριθμό των mol των ιόντων ΟΗ-. Αν η
μείωση της συγκέντρωσης των υδροξυλίων που προκαλείται λόγω
αύξησης του συνολικού όγκου είναι μεγαλύτερη από την αύξηση
που προκαλείται από την αύξηση των mol των ΟΗ- τότε θα
παρατηρήσουμε μείωση του pH. Με άλλα λόγια αν το διάλυμα που
προσθέτουμε είναι πολύ αραιό θα παρατηρήσουμε μείωση του pH
λόγω αραίωσης.

β. Σωστό
Υπάρχουν δύο ισομερή βουτίνια από τα οποία το ένα έχει
τριπλό δεσμό στην άκρη της αλυσίδας άρα αντιδρά με διάλυμα
CuCl-NH3, και δίνει καστανό ίζημα σύμφωνα με την αντίδραση:

CH3CH2CCH+ CuCl+ NH3 CH3CH2CCCu + NH4Cl
CH3CCCH3 + CuCl+ NH3  X
γ. Σωστό
Μέσα στο διάλυμα πραγματοποιούνται οι εξής αντιδράσεις:

(M) CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
0,1-x

x

x

(M) CH3COONa  CH3COO- + Na+
0,1

0,1

0,1

(M) NaCl Na+ + Cl0,1

0,1

0,1

Tα ιόντα Na+ και Cl- δεν αντιδρούν με το νερό αφού προέρχονται
από ισχυρούς ηλεκτρολύτες. Άρα έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα :

CH3COOH 0,1 Μ/ CH3COO- 0,1 Μ
δ. Λάθος
Το He έχει ηλεκτρονιακή δομή: 1s2

ε. Λάθος
Η CH3OH δεν αντιδρά με το νερό διότι έχει ka=3,2.10-16
δηλαδή μικρότερη από την kw=10-14 του νερού στους 250C

B2.
a. 7X : 1S2 2S2 2p3
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1H : 1S

2η περίοδος 15η ομάδα
3η περίοδος 2η ομάδα
2η περίοδος 16η ομάδα
1η περίοδος 1η ομάδα

β. Το στοιχείο Χ έχει μικρότερη ατομική ακτίνα αφού έχει
λιγότερες στιβάδες άρα απαιτείται μεγαλύτερη ενέργεια
ιοντισμού για να αποδεσμευτεί από την έλξη του πυρήνα ένα
ηλεκτρόνιο της τελευταίας στιβάδας.
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Θέμα Γ
Γ1:
(Α) CHCH
(Δ) CH3COOΝα
(Θ) CH3CH2MgCl

(B) CH3CH=O
(Γ) CH3COOH
(E) CH3CH2OH
(Z) CH3CH2Cl
(K) CH3CH CH2CH3

(Λ) CH3CH (OΗ)CH2CH3

OMgCl
(Μ): CH3COO CHCH2CH3
CH3

Γ2:
Το 2-βουτένιο παρουσιάζει συμμετρία άρα δίνει ένα μόνο προϊόν
προσθήκης . Αφού έχει ευθεία αλυσίδα η ένωση Α είναι το
1-βουτένιο
(B)
CH3CH2CH=CH2 + H2O

H+

CH3CH2CH (OH)CH3

CH3CH2CH=CH2 + H2O

H+

CH3CH2CH2CH2 OH (Γ)

Έστω ότι έχουμε x mol της (Β) και ψ mol της (Γ)
1o μέρος ( το 1/3 του συνολικού μίγματος)
C4H9OH + Na C4H9ONa + ½ H2
Σύμφωνα με την αναλογία της παραπάνω αντίδρασης τα
συνολικά mol των δύο αλκοολών είναι

και δίνουν

mοl υδρογόνου

n(H2)= V/Vm= 1,12L/22,4l/mol= 0,05 mol 

x + ψ =0,3

(Ι)

2o μέρος( το 1/3 του συνολικού μίγματος)
Αντιδρά μόνο η 2-βουτανόλη που είναι της μορφής: RCH(OH)CH3
CH3CH2CH (OH)CH3 + 4 Ι2 + 6 ΝαΟΗ CH3CH2CΟΟΝα + CΗΙ3 + 5NaI + 5 H2O

x/3 mol

;= x/3 mol

n(CΗΙ3)=0,08  x/3= 0,08  x=0,24 mol .
Άρα από (Ι) ψ=0,06 mol
3o μέρος ( το 1/3 του συνολικού μίγματος)
5CH3CH2CH(OH)CH3 +2 KMnO4+ 3H2SO45CH3CH2COCH3 + K2SO4 + 2MnSO4+8H2O
0,08 mol
;=0,032 mol
5CH3CH2CH2CH2 OH +4 KMnO4+6H2SO45CH3CH2 CH2COOH+2K2SO4+4MnSO4+11H2O
0,02 mol
;= 0,016 mol
n(KMnO4)= 0,032 + 0,016 = 0,048 mol και V= n/C = 0,048mol/0,1M = 0,48 L

Θέμα Δ

Δ1 :

n(HCOOH)=0,1Μ.1L= 0,1 mol ,

n(NaOH)=0,1.V mol


NaOH
0,1Vmol
-0,1V
-

HCOOH +
0,1mol
-0,1V
0,1-0,1V
C(HCOONa)= =

HCOONa +
+0,1V
+0,1V

H2O
-

C(HCOOH)= =

(M)HCOONa  HCOO-+ Na+

Έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα: HCOOH

/ HCOO-

με pΗ=4 -log[H3O+]=4 [H3O+]=10-4M
Iσχύει η σχέση:

[Η3Ο+]= ka

10-4=10-4.

 V=0,5L

Διερεύνηση
Στην περίπτωση που περισσεύει δ/μα ΝαΟΗ
NaOH  Na+ + OHή έχουμε πλήρη αντίδραση το διάλυμα που θα προκύψει
HCOONaHCOO-+ Na+
HCOO-+ H2O HCOOH + OHθα είναι βασικό ενώ εμείς έχουμε pH=4

Δ2.
Oι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων αλλάζουν λόγω αραίωσης αφού ο
τελικός όγκοςαυξάνεται :

C(HCOOH)=
C(CH3COOH)=

0,05 M
0,5 M

(M) HCOOH + H2O  HCOO- + H3O+
Τελ. 0,05-x
x
x+y
(M) CH3COOH + H2O  CH3COO- + H3O+
Τελ. 0,5-y
y
x+y
Ka(HCOOH) =

=10-4

….  x+y=
Ka(CH3COOH)=
pH=-log[H3O+]=-log

=[H3O+]

=10-5
=2,5

Kαι στις δύο περιπτώσεις επειδή ka/C < 10-2 θεωρώ ότι :
0,05-x=0,05 και 0,5-y = 0,5

Δ3.
Στο Δ4 έχουμε 0,05mol HCOOH και 0,5mol CH3COOH

2HCOOH + Mg (HCOOH)2Mg + H2
0,05 mol
;=0,025mol
2CH3COOH + Mg (CH3COOH)2Mg + H2
0,5mol
;= 0,25mol
Συνολικά έχουμε: n(H2)= 0,275 mol
V(H2)=n.Vm = 0,275mol.22,4L/mol = 6,16 L

Δ4
Σύμφωνα με την αντίδραση:
5HCOOH +2KMnO4 +3 H2SO4 5CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
Μπορούμε να ογκομετρήσουμε το διάλυμα του ΗCOOH με πρότυπο διάλυμα
KMnO4 - H2SO4
Θα υπολογίσουμε τα mol του KMnO4 με βάση τον όγκο που θα
χρησιμοποιήσουμε από την προχοΐδα και την γνωστή συγκέντρωση του
( n=C.V). Έπειτα από την στοιχειομετρία της αντίδρασης θα υπολογίσουμε
τα mol του HCOOH και με βάση τον όγκο του που είναι γνωστός θα
βρούμε την συγκέντρωση του (C=n/V).

Δεν απαιτείται δείκτης αφού μπορούμε να διαπιστώσουμε πως ολοκληρώθηκε
η ογκομέτρηση όταν πάψει να εκλύεται αέριο (CO2) ή όταν σταματήσει ο
αποχρωματισμός του καστανοκόκκινου διαλύματος KMnO4 - H2SO4

Σχολιασμός θεμάτων
Τα θέματα της χημείας είναι σαφή ως προς την διατύπωση
τους και καλύπτουν όλη την ύλη.
Είναι κλιμακούμενης δυσκολίας χωρίς υπερβολές.
Τα θέματα Β1 και Δ4 απαιτούσαν καλά διαβασμένους
μαθητές με αυξημένη κριτική ικανότητα.

