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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

(Ενδεικτικές Απαντήσεις)

 ΘΕΜΑ Α 

Α1. α Α2. α Α3. δ Α4. δ 

Α5. 

1. ΛΑΘΟΣ

2.ΛΑΘΟΣ

3.ΛΑΘΟΣ

4.ΣΩΣΤΟ

5.ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ Β

 Β1. 

i. 17Cl: 1s22s22p63s23p5

53I: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5

ii. Και τα δύο στοιχεία (αλογόνα) βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα (17η). Το 
Cl έχει μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα , αφού βρίσκεται υψηλότερα στον περιοδικό πίνακα
σε σχέση με τι Ι. 

Η βάση Ι- είναι ασθενέστερη από την βάση Cl-. . Το οξύ ΗΙ είναι ισχυρότερο από το Ηcl 
αφού το Ι έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα (μέγεθος) , άρα είναι πιο εύκολη η απόσπαση 
του πρωτονίου από το οξύ.

iii. Ισχυρότερο οξύ είναι το ΗΟCl από το ΗΟΙ αφού το Cl- είναι πιο ηλεκτροαρνητικό.

Β2. Από τον τύπο των ρυθμιστικών:



pH=pKa + log Cβ/Co ……….> Cb/Co=10

Β3. 

i)Λαμβάνουν χώρα οι αντιδράσεις:

NH4Cl ---  NH4→ NH4 + +Cl-

NH4
+  + H2O  NH↔ NH 3 + H3O+

Έχουμε ΕΚΙ με την αμμωνία άρα η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά.

ii) Με θέρμανση παράγεται αμμωνία (δείκτης χρώμα ερυθρό) άρα η ισορροπία μετατοπίζεται προς 
τα αριστερά.

Β4. 

i. Η προσθήκη καταλύτη δεν επηρεάζει την ισορροπία αλλά επιταχύνει και τις δύο 
αντιδράσεις με τον ίδιο ρυθμό άρα η ζητούμενη καμπύλη είναι η Β.

ii. Όταν μεταβληθεί ο όγκος η ισορροπία δεν μεταβάλλεται , αφού τα mol αερίων είναι ίδια και
στα αντιδρώντα και στα προιόντα, οπότε η μεταβολή του όγκου επηρεάζει μόνο τις 
συγκεντρώσεις με τον ίδιο τρόπο , άρα η ζητούμενη καμπύλη είναι η Δ.

iii. Η καμπύλη Δ δείχνει μικρότερη ταχύτητα άρα όγκος αυξήθηκε (μείωση των 
συγκεντρώσεων).

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Για την χημική ισορροπία έχουμε:

            2SO2(g) +O2(g)   2SO↔ NH 3(g)

αρχ.      Χ           χ

αν/παρ  y          y/2         y

X.I      x-y        x-y/2      y

a=50% άρα 1/2=y/x  y=x/2→ NH4

Kc= 4 άρα με πράξεις y=8mol

Στην χημική ισορροπία έχουμε: nso2=8 mol, no2=12 mol, nso3=8 mol.

Για την καύση έχουμε: 



4FeS2(S) + 11O2(g)   2Fe→ NH4 2O3(g) + 8SO2(g)

4mol                                       8mol

8mol                                       16mol

Επομένως: 2 =  ∙  = 960 .      𝑚𝐹𝑒𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔.  𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔.  𝑀𝑟 = 960 𝑔.  𝑔. 

σε 20.00  κοιτάσματος περιέχονται 960 2 0  0𝑔.  𝑔.  𝐹𝑒𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔. 

και σε 10  κοιτάσματος θα περιέχονται:  = 960 ∙ 100/20.000 0 0𝑔.  𝜔 = 960 ∙ 100/20.000 = 48 2    𝑔.  𝐹𝑒𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔. 

Γ2.

i. Για την χημική ισορροπία έχουμε:

2 ) + 2 ) 3 ) + ) 𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔. 𝑂2 (𝑔) + 𝑁𝑂2 (𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝛮𝛰(𝑔) (𝑔.  𝑁𝑂2 (𝑔) + 𝑁𝑂2 (𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝛮𝛰(𝑔) (𝑔. ⇄ 𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔. 𝑂2 (𝑔) + 𝑁𝑂2 (𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝛮𝛰(𝑔) (𝑔.  𝛮𝛰(𝑔. 

1mol        1,5mol       8mol        3mol

Υπολογίζουμε την Kc=16

ii. Μετά τις προσθήκες υπολογίζουμε την Qc=28,4> Κc, επομένως η ισορροπία θα 
μετατοπιστεί προς τα αριστερά:

 2 ) + 2 ) 3 ) + ) 𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔. 𝑂2 (𝑔) + 𝑁𝑂2 (𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝛮𝛰(𝑔) (𝑔.  𝑁𝑂2 (𝑔) + 𝑁𝑂2 (𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝛮𝛰(𝑔) (𝑔. ⇄ 𝑆2 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑟 = 960 𝑔. 𝑂2 (𝑔) + 𝑁𝑂2 (𝑔) ⇄ 𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝛮𝛰(𝑔) (𝑔.  𝛮𝛰(𝑔. 

ΧΙ:       1 mol     1,5 mol      8 mol        3 mol

προσ.    +0,5                                       +5

αν/πα   +χ         +χ              -χ            -χ

ΧΙ’      1,5+χ      1,5+χ       8-χ          8-χ

Από την Κc βρίσκουμε χ=0,4 mol

iii. H μετατόπιση της ΧΙ προς τα αριστερά έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση ενέργειας , 
άρα η προς τα δεξιά αντίδραση είναι ενδόθερμη και η προς τα δεξιά εξώθερμη.

Κατά την αντίδραση 0,4 mol ΝΟ απορροφήθηκαν 10kj, κατά την αντίδραση 1 mol 
απορροφήθηκαν 25 Kj , άρα ΔΗ=-25 Κj



Γ3. 

i. Παρατηρώντας τις μετρήσεις συμπεραίνουμε (και με τους κατάλληλους μαθηματικούς 
υπολογισμούς) ότι είναι μηδενικής τάξης ως προς το Ο3 και 2ης τάξης ως προς το SO2. 

Άρα η αντίδραση είναι δεύτερης τάξης.

ii. Για την ταχύτητα της αντίδρασης ισχύει:

υ=κ [SO2]2 , αντικαθιστώντας τα πειραματικά δεδομένα υπολογίζουμε κ= 0,8 mol-1 L-1min-1

Για την αντίδραση έχουμε:

             SO2(g)   +  O3 (g)   SO→ NH4 3(g)  +  O2(g)

αρχ       0,25mol 0,15mol

αν/πα      χ          χ           χ          χ

τελικά    0,25-χ  0,15-χ     χ         χ

μας δίνεται: υSO3=4g/mol =0,05mol/min άρα χ=0,05mol

Γ4. Πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις:

            H2SO4   +   H2O    H→ NH4 3O+  + HSO4
-

                    HSO4
-    +  H2O <-> H3O+   + SO4

-2

Άρα η σωστή σειρά είναι: nH2SO4 < nso42- < nHSO4- < nH3O+  



ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Οι μετατροπές που πρέπει να γίνουν είναι: 

(2)χ4

(3)χ2 και αντιστροφή

(4)χ2 και αντιστροφή

(5)χ3 

Από τις πράξεις , κατά μέλη προκύπτει: ΔΗ=1996KJ

Δ2.  για το Al2O3 : n=10.000 mol κai για τον C : n=50 mol

    2 Al2O3 + 3C  ->      4Αl  +     3CO2

 10.000 mol          20.000mol   15.000mol

Το 2% του Al αντιδρά: 400 mol

2Al  +  3CO2    Al→ NH4 2O3  + 3CO

400mol                         600mol

Aπό την δεύτερη αντίδραση:

2C + O3  2CO→ NH4

50mol      100mol

άρα συνολικά έχουμε 700 mol CO και σε STP : 15.680 L 

Δ3. 

i. Για το CO: n=200 mol

CH3COOH   + NaOH  CH→ NH4 3COONa  + H2O

Αφού γίνεται πλήρη εξουδετέρωση θα έχουμε ίσα mol: C 0,025=0,015

άρα C= 0,6Μ, άρα το mol του οξέος είναι 0,015 και η μάζα του 0,9g.

ii.  2CO   +   2H2   CH→ NH4 3COOH

200mol                 100mol



υπολογίζοντας το 90%  του οξέος θα έχουμε 90 mol οξέος μάζας: 5.400g

 Δ4.  

                 CH3COONa   +   NaOH   CH→ NH4 3COONa    +   H2O

αρχ                0,1V1               0,2V2

αντ/παρ       -0,2V2                         -0,2V2          +O,2V2    

τελ.             0,1V1 – 0,2V2             -               0,2V2

i. [ΗΔ]/[Δ-] =[Η3Ο+]/Κα ........ pH=5

ii. αξιοποιώντας τον τύπο του ρυθμιστικού: V1/V2=4


