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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. c 

Α2. a 

Α3. c 

Α4. d 

Α5. c 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

a. Σ – για την ίδια θ, αντιδράσεις με μεγάλες τιμές Εα θα έχουν μικρές 

σταθερές ταχύτητας k. 

b. Λ – καθώς η αντίδραση βαίνει στο τέλος της, η ταχύτητα της μειώνεται 

λόγω εξαντλήσεως των αντιδρώντων 

c. Σ – οι πολικές ενώσεις διαλύονται σε πολικούς διαλύτες ενώ οι μη πολικές 

ενώσεις σε μη πολικούς διαλύτες . 

Β2. 

a. I → A, II → Δ, ΙΙΙ → Β, IV → Γ 

 

b. υ = -  

 

Β3.  

a. Δ2: c2 =  

Επομένως, το Δ1 έχει μικρότερη συγκέντρωση από το Δ2, δηλ. c1 < c2, άρα 

το Δ1 είναι υποτονικό σε σχέση με το Δ2 (Π1 < Π2), οπότε περισσότερα μόρια 

νερού θα μετακινηθούν από το υποτονικό Δ1 προς το υπερτονικό Δ2. 
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b. Για να εμποδιστεί το φαινόμενο της ώσμωσης, πρέπει να ασκήσουμε 

εξωτερική πίεση στο υπερτονικό διάλυμα Δ2, η οποία θα είναι ίση με: 

Ρεξ = Π2 – Π1 = c2RT – c1RT = (c2 – c1)RT = (0,3 – 0,1) · 0,082 · 300 = 

4,92 atm 

 

c. Έστω c3 η συγκέντρωση του διαλύματος COCl2 και n τα mol που 

διαλύουμε. Οπότε, πρέπει να προσθέσουμε τόσα mol, ώστε c3 = c2 = 0,3 

Μ. 

(mol) COCl2 (aq) ⇌ CO (aq) + Cl2 (aq) 

Αρχ.: n - - 

Αντ./Παρ. -x +x +x 

Χ.Ι. n-x x x 

    

 

Άρα, στη Χ.Ι.: nολ = n-x+x+x = n+x  

Και c3 =  ή  οπότε n+x = 0,03 

δηλ.  

Όμως: Kc =   0,1 =  

Λύνουμε την εξίσωση δευτέρου βαθμού: 

Δ = β2 – 4αγ = 0,0016 

x1,2 =  οπότε x1=0,01 και x2=-0,03 που απορρίπτεται, επομένως           

n = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol COCl2. 

 

B4.  

a. Συνδυάζοντας τη στοιχειομετρία της αντίδρασης και τη μεταβολή της 

συγκέντρωσης για t=0 έως t1 οπότε και αποκαθίσταται η χημική ισορροπία, 

συμπεραίνουμε ότι: α=2, β=2. 

b. Τη στιγμή t2 παρατηρούμε ότι αυξάνεται η συγκέντρωση του Α (η καμπύλη 

παρουσιάζει μία απότομη κατακόρυφη μεταβολή προς τα επάνω), χωρίς να 

μεταβάλλεται η συγκέντρωση των υπολοίπων αερίων της ισορροπίας. Άρα, η 

μεταβολή που πραγματοποιήθηκε είναι η προσθήκη ορισμένης 

ποσότητας αερίου Α. 

c. Τη στιγμή t3 μειώνουμε τη θερμοκρασία και η μεταβολή αυτή προκαλεί 

μείωση της συγκέντρωσης του αερίου Α και αύξηση της συγκέντρωσης των 

αερίων Β και Γ, επομένως η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Όμως, 

σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier, μείωση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την 

ισορροπία προς την κατεύθυνση που εκλύεται θερμότητα (ΔΗ<0), άρα προς 

τα δεξιά η αντίδραση είναι εξώθερμη. 

 
 

n = 0, 03 -x 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
 
Γ1.  
a. Ο σίδηρος ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και το 

άτομό του έχει, στη θεμελειώδη κατάσταση, 4 μονήρη ηλεκτρόνια. 
 
Επομένως, ανήκει στη τέταρτη περίοδο και και έχει Ζ=26 αφού έχει δομή 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2  (η δομή των ηλεκτρονίων στα τροχιακά 3d 
φαίνεται παρακάτω: 

  

     
b.  

Το ιόν Fe+2 έχει δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 

 
    Το ιόν Fe+3 έχει δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 

 

Το ιόν Fe+3  παρουσιάζει δομή ημισυμπληρωμένης d υποστιβάδας η οποία είναι 
ιδιαίτερα σταθερή και επομένως η βαθμίδα οξείδωσης +3 του Fe είναι 
περισσότερο σταθερή από τη βαθμίδα +2. 

 

Γ2. 
a. 
                3Fe(s) + 4Η₂Ο(g) ⇆ Fe3O4 (s) + 4Η2 (g) ,ΔΗ 

 
Αρχ.          2mol        3mol 
Αν/παρ        3x            4x               x               4x 
Χ.Ι.             2-3x         3-4x             x               4x 
 
 

Kc = [Η2]4 / [Η2Ο]4    16= (4x/V)4 / (3-4x/V)4  --  
 

(4x/V) / (3-4x/V) =2 - 4x = 6-8x - 12x=6  x=1/2 
 
Η απόδοση της αντίδρασης λαμβάνοντας υπόψη ότι το Η2Ο είναι σε 
περίσσεια είναι ίση με: 
 
α= 3x/2 =0.75 ή 75% 
 
b. Για να βρούμε το ΔΗ  της αντίδρασης εφαρμόζουμε το νόμο του 
Hess: 
 
3Fe (s) + 2O₂ (g) → Fe3O4 (s)  ,ΔΗ1 = -1120 kj (1) 
 
2H₂ (g) + O₂ (g)  → 2H2O (g)  ,ΔΗ2 =- 480 kj   (2) 
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Πολλαπλασιάζω την (2) επί 2 και την αντιστρέφω 
 
 
4H2O (g) → 4H₂ (g) + 2O₂ (g)    ,ΔΗ2 =+ 960 kj  (3) 
 
 
 
Προσθέτω κατά μέλη τις (1) και (3),οπότε προκύπτει 
 

3Fe(s) + 4Η₂Ο(g) ⇆ Fe3O4 (s) + 4Η2 (g) , ΔΗ = -160 kj   
 
3 mol                          εκλύουν   160 kj 
3x=1.5 mol                     ;                     
εκλύουν q=80 kj    
 
c. 

i. Με την αύξηση της θερμοκρασίας η κινητική ενέργεια των 
αντιδρώντων μορίων αυξάνεται σημαντικά. Έτσι, περισσότερα μόρια 
μπορούν να περάσουν το «φράγμα» της ενέργειας ενεργοποίησης Ea, ο 
αριθμός των αποτελεσματικών συγκρούσεων αυξάνεται και επομένως 
αυξάνεται και η ταχύτητα της αντίδρασης. 
 
Η αύξηση της θερμοκρασίας σύμφωνα με την αρχή Le Châtelier 
μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση που απορροφάται 
θερμότητα (ενδόθερμη κατεύθυνση), ενώ η μείωση της θερμοκρασίας 
οδηγεί την ισορροπία προς την κατεύθυνση που εκλύεται θερμότητα 
(εξώθερμη κατεύθυνση). 
Εφόσον η αντίδραση που μας δίνεται είναι εξώθερμη προς τα δεξιά, η 
ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά(ενδόθερμη) με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση. 

 
ii. Η αύξηση του όγκου του δοχείου, προκαλεί μείωση της 

ταχύτητας της αντίδρασης, καθώς μειώνεταιι η συγκέντρωση των 
αντιδρώντων (ίδιος αριθμός mol αερίου σε μικρότερο όγκο) και 
επομένως ο αριθμός των αποτελεσματικών συγκρούσεων. 
 
Η αύξηση του όγκου του δοχείου δεν μετατοπίζει τη χημική 
ισορροπία διότι Δn αερίων =0 με αποτέλεσμα η απόδοση να 
παραμένει σταθερή. 

 

Γ3.   n(mol)HCl =C V- n = 0,4mol/l * 0,2l =0,08mol 

 
  
                 Fe(s) + 2 HCl (aq) →FeCl2(aq) + H2(g) 
αρχικά                     0,08 mol 
                     -x         -2x 
Τελικά             x          0,08-2x 
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Το ΡΗ στο τελικό διάλυμα είναι ίσο με 1 και οφείλεται στο HCl 
 
HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

  

 

PH =1[H3O+] = 10-1  [HCl ] =0,1M-  
n(mol)HCl =0,1mol/l 0,2l =0,02mol 
 
 

0,08-2x=0,02- x=0,03mol 
Άρα αντέδρασαν 0,03 mol Fe δηλ. mFe= 0,03mol *56g/mol=1.68g 
 
Καθαρότητα του δείγματος Fe είναι 1,68/2,4*100=70% 
 

. 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. a     Η2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g), ΔΗ= 40kJ 
             Αρχικά   2         2 
             Αντιδρούν/Παράγ.     -χ         -χ         2χ 
                     Χημ. Ισορ.       2-χ     2-χ         2χ 
 
Q = -40χ = -60 ↔ χ=1,5mol 
 
nH2=nI2=0,5mol nHI=3mol 
 
b.   kc =     [HI]2   =    (3/V)2    = 36 
                         [H2] [I2]     (0,5/V)2 

 

                              Η2(g)          + I2(g)   ⇌   2HI(g), ΔΗ= 40kJ 
        ΧΙ1        0,5          0,5            3 
           Μεταβολή                   +1 
Αντιδρούν/Παράγονται        +ψ          +ψ          -2ψ 
                         ΧΙ2     0,5+ψ     0,5+ψ      4-2ψ 

 
kc =     [HI]2   =    (4-2ψ/V)2    = 36↔ψ=0,125mol 

                      [H2] [I2]     (0,5+ψ/V)2 

  
     α= χ-ψ= 1,5-0,125=0,6875=68,75% 

                            2            2 
 
Δ2.  [ΗΙ] = 1Μ 
 
a. Διάλυμα ΗΙ     1Μ  V1    nHI= V1 

 

      Διάλυμα HF     0,1M  V2 nHF = 0,1 V2 
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[HI]’ =    V1     = C1         [HF]’ = 0,1 V2   = C2 
           V1+ V2                          V1+ V2 

 

 

 

 

                          HI +H2O → H3O+ + I- 
Iοντική Iσορροπία           C1                    C1      C1 

    
               HF       +  H2O ⇌ H3O+       +  F- 

Ιον. Ισορ.           C2- ω                   C1 + ω        ω 
 
α= ω  ↔ ω= C2 α 
     C2 

 

ka = [ F-] [H3O+]    = (C1 + ω) ω = C1 C2 α ↔ C1= 0,1Μ 
           [HF]                  C2- ω            C2 

 
   V1     = 0,1     ↔       V1     =1/9 
 V1+ V2                         V2 

 

b.  Η ακτίνα των αλογόνων αυξάνεται με την αύξηση του ατομικού τους 
αριθμού.  Συνεπώς,  

F< Cl < Br < I 
Η αύξηση της ακτίνας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ασθενέστερων 
δεσμών με το Η, οπότε είναι πιο εύκολη η απομάκρυνση του Η+ και το 
οξύ είναι ισχυρότερο.  Άρα, 

HF < HCl < HBr < HI 
 

c. Το HF είναι ασθενές οξύ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υδραλογόνα, 
γιατί ο δεσμός μεταξύ υδρογόνου  και φθορίου είναι πιο ισχυρός λόγω 
του μικρού μεγάθους του φθορίου.  Σημαντικό, επίσης, ρόλο στην ισχύ 
του  HF παίζουν και οι δεσμοί υδρογόνου που σχηματίζονται μεταξύ των 
διαφορετικών μορίων HF, που δυσκολεύουν την απομάκρυνση των Η+. 
 
 
Δ3.a. KaΗΔ = [Η3Ο+] [Δ-] ↔ [Η3Ο+] = 10-5Μ  Άρα ρΗ=5 
        [ΗΔ] 
 
 
b. Αραίωση διαλύματος ΗΙ      C1V1=C4V4 ↔ C4 = 0,2M 
 
nNH3 = 0,05C 
nHI = 0,2 Vx 
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     NH3     +     HI         →  NH4I 
              Αρχικά      0,05C          0,2 Vx 

          Αντ/Παρ.       - 0,2 Vx         -0,2 Vx              0,2 Vx 

Ισοδύναμο σημείο       0                0             0,2 Vx        
 
[NH4I] = 0,2 Vx      = Cx  (1) 
               0,05+Vx 
  
   

 NH4I → NH4
+ + I-            NH4

+   +   H2O    ⇌    NH3   +    H3O+ 

  Cx            Cx           Cx                 Cx – y                            y         y= 10-5 
 
Το Ι- δεν αντιδρά με το νερό. 
 
ka*kb = kw↔ ka = 10-9                      ka = [NH3] [H3O+]  ↔ Cx =0,1M 
                        [NH4

+] 
 
(1) ↔ Vx  = 0,05L 
0,05C - 0,2 Vx  =0  ↔ C=0,2M 
 
 
Δ4. n NH4I = 0,01mol 

 

NH4I + NaOH → NH3   +  NaI  +  H2O 
 
Έστω ότι αντιδρούν στοιχειομετρικά.  Τότε στο δοχείο έχουμε NaI 
που είναι ένα ουδέτερο αλάτι, αφού το ιόντα του προέρχονται από 
ισχυρούς ηλεκτρολύτες και ΝΗ3 που είναι βάση και είναι πιθανό να μας 
δώσει το ρΗ που θέλουμε.  
 

   NH4I + NaOH → NH3   +  NaI  +  H2O 
          Αρχικά    0,01     0,01 
       Αντ/Παρ   -0,01    -0,01         0,01       0,01 
        Τελικά       0           0           0,01        0,01 
 

[ΝΗ3] = 0,1Μ 
 

ΝΗ3      +    Η2Ο  ⇌  ΝΗ4
+    +   ΟΗ- 

0,1 – φ                     φ              φ 
 
Kb = [ΝΗ4

+] [ΟΗ-] =       φ2   ↔ φ= 10-3Μ     
            [ΝΗ3]              0,1-φ 
 
ρΟΗ = 3 pH =pKw-3=11 Ισχύει  
 
Αν είχαμε προσθέσει λιγότερα από 0,01mol NaOH, το διάλυμα θα 
είχε ρΗ μικρότερο του 11, 
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ενώ αν είχαμε περίσσεια NaOH το διάλυμα θα είχε ρΗ μεγαλύτερο 
του 11.  

 
 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


