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ΘΕΜΑ A 

Για τις ερωτήσεις Α1 – Α5  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 

δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α1 Σε δοχείο περιέχεται μόνο αέριο HCl. Μεταξύ των μορίων του HCl ασκούνται 

δυνάμειs : 

α. ενδομοριακές.  

β. διαμοριακές.  

γ. ιοντικών δεσμών.  

δ. δεσμών υδρογόνου.  

Μονάδες 4 

Α2.  Σε δοχείο περιέχεται μίγμα αερίου Cl2 και αερίου NO . Μεταξύ των μορίων του 

Cl2 και του NO ασκούνται κυρίως δυνάμεις:  

α. διπόλου – διπόλου.  

β. ιόντος-διπόλου.  

γ. στιγμιαίου διπόλου – διπόλου.  

δ. στιγμιαίου διπόλου – στιγμιαίου διπόλου.  

Μονάδες 4 

Α3.   Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν μπορεί να σχηματιστεί δεσμός 

υδρογόνου; 

α. CH3CH2OH 

β. CH3OCH3 

γ. CH3COOH 

δ. CH3CH2NH2 

Μονάδες 4 

Α4.  Διαθέτουμε δύο διαλύματα γλυκόζης, το διάλυμα Α με συγκέντρωση 0,1 Μ και 

το διάλυμα Β με συγκέντρωση 0,2 Μ στην ίδια θερμοκρασία. Με τα δεδομένα 

αυτά συμπεραίνουμε ότι:  

α. τα δύο διαλύματα είναι ισοτονικά.  

β. τα δύο διαλύματα είναι υποτονικά.  

γ. το διάλυμα Β είναι υποτονικό σε σχέση με το διάλυμα Α.  

δ. το διάλυμα Α είναι υποτονικό σε σχέση με το διάλυμα Β.  

Μονάδες 4 
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Α5.  Το ιώδιο ( Mr = 254 ) είναι στερεό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος λόγω:  

α. της μεγάλης διπολικής ροπής που εμφανίζει το μόριό του.  

β. της ηλεκτραρνητικότητας του ατόμου του ιωδίου.  

γ. των ισχυρών δυνάμεων μεταξύ στιγμιαίων διπόλων που εμφανίζονται.  

δ. των ιοντικών δεσμών μεταξύ των ατόμων του ιωδίου.  

Μονάδες 4 

A6. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) : 

α. Κάθε μόριο που περιέχει πολωμένους δεσμούς είναι πολικό μόριο. 

β. Δύο υδατικά διαλύματα που περιέχουν ως διαλυμένες ουσίες NaCl 0,1M 

(Δ1) και γλυκόζη 0,1Μ (Δ2) στην ίδια θερμοκρασία είναι ισοτονικά. 

γ. Με δεδομένο ότι το F είναι ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο από το Cl 

συμπεραίνουμε ότι το HF έχει μεγαλύτερη διπολική ροπή από το HCl. 

δ. Από τα ευγενή αέρια He (Ar=4) και Ne (Ar=20) υγροποιείται πιο εύκολα το 

Ne. 

ε. Από τις ενώσεις CCl4 , MgCl2 , HBr , NH3 , CH3CH2OH διαλύονται όλες στο 

Η2Ο . 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ B 

 

Β1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Με ποιες προϋποθέσεις εμφανίζονται δεσμοί υδρογόνου μεταξύ δύο μορίων; 

(μονάδες 2) 

β. Τι είναι ώσμωση; (μονάδες 2) 

γ. Σε συνθήκες περιβάλλοντος το κανονικό εξάνιο, το 2-μέθυλο πεντάνιο και το 

κανονικό οκτάνιο είναι υγρά. Ποιο έχει το μεγαλύτερο σημείο βρασμού και ποιο 

το μικρότερο και γιατί; (μονάδες 3) 

Μονάδες 7 

Β2.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

α. Όταν αναμείξουμε ίσους όγκους από δυο διαλύματα ζάχαρης, σε σταθερή 

θερμοκρασία, με ωσμωτικές πιέσεις 4 atm και 6 atm αντίστοιχα το διάλυμα που 

προκύπτει έχει ωσμωτική πίεση ίση με 10 atm. Ο όγκος του τελικού διαλύματος 

να θεωρηθεί ίσος με το άθροισμα των όγκων των αναμειγνυόμενων 

διαλυμάτων. 

β. Η βύθιση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε υποτονικό υδατικό διάλυμα, σε σχέση 

με το εσωτερικό τους, μπορεί να οδηγήσει σε αιμόλυσή τους.  

γ. Το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι ευθύγραμμο με 

συντακτικό τύπο Ο=C=O είναι δίπολο.  

Μονάδες 6 

Β3.  Να δικαιολογήσετε την φορά της ανισότητας μεταξύ των σημείων ζέσεως των 

παρακάτω καθαρών σωμάτων: 

α. σ.ζ.(ΝΗ3) > σ.ζ.(PH3) 

β. σ.ζ.(I2) > σ.ζ.(Br2) 

γ. σ.ζ. (CH3CH2OH) > σ.ζ.(CH3OCH3) 

δ. σ.ζ. (NaCl) > σ.ζ. (Cl2) 
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Για τα στοιχεία δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες και η ομάδα τους στον 

περιοδικό πίνακα. 

 

Στοιχείο  H C N O F Na  P Cl  Br  I 

Ar  1 12  14  16  19  23  36  35,5  80 127 

Κύρια 
ομάδα  

IA IVA VA VIA VIIA IA VA VIIA VIIA VIIA 

 

Μονάδες 8 

B4 .   Δίνονται οι ισομερείς αλκοόλες: 

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 OH (I)
 

CH3 CH CH2 CH2 OH

CH3

(II)

 
CH3 CH2 CH CH2 OH

CH3

(III)

 

CH3 C CH2 OH

CH3

CH3

(IV)

 
Ποια από τις παραπάνω ενώσεις αναμένεται να έχει μεγαλύτερο σημείο ζέσης 

και ποια το μικρότερο (στην ίδια πίεση);  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.    Σε μία φιάλη που περιέχει τετραχλωράνθρακα, CCl4(ℓ), προσθέτουμε Η2Ο(ℓ) 

ίσου όγκου και παρατηρούμε το σχηματισμό δύο στιβάδων, μία στιβάδα 

CCl4(ℓ) και μία στιβάδα Η2Ο(ℓ) που είναι η υπερκείμενη στιβάδα. 

 

α. Να εξηγήσετε γιατί το νερό είναι αδιάλυτο στον τετραχλωράνθρακα. 

(μονάδες 2) 

 

β. Στο παραπάνω σύστημα των δύο διαλυτών προσθέτουμε I2(s) και 

αναδεύουμε ισχυρά, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:  I2(Η2Ο) ⇄ I2(CCl4),    

Παρατηρούμε ότι και οι δύο στιβάδες χρωματίζονται λόγω της διάλυσης του 

Ι2(s). Ποια από τις δύο στιβάδες θα έχει πιο έντονο χρωματισμό;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 3) 

Μονάδες 5 

Γ2. Το αίμα του ανθρώπου έχει σε θερμοκρασία 27οC ωσμωτική πίεση 8,2 atm. 

Πρέπει σε ασθενή να χορηγηθούν 2 L μοριακού διαλύματος γλυκόζης, 

ισοτονικού ως προς το αίμα του σε θερμοκρασία 27 οC. Να υπολογίσετε πόσα g 

γλυκόζης πρέπει να διαλυθούν σε νερό για να παρασκευαστεί το παραπάνω 

ισοτονικό διάλυμα. Δίνονται η σχετική μοριακή μάζα της γλυκόζης Mr=180  

και η παγκόσμια σταθερά των αερίων  R=0,082 atm×L×mol-1 ×K-1  

Μονάδες 5 
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Γ3. 3,2g θείου (Sx) διαλύονται πλήρως σε κυκλοεξάνιο και σχηματίζεται διάλυμα 

που έχει όγκο 250mL και ωσμωτική πίεση 2,46atm σε θερμοκρασία 27οC .  

Να βρείτε την ατομικότητα του θείου. 

Δίνεται Ar(S)=32 , R=0,082 atm×L×mol-1 ×K-1  

Μονάδες 7 

Γ4. α. Κατά τη διάλυση 60 g ουρίας (CH4N2O) σε 450 g νερό, προέκυψε διάλυμα 

Δ1 θερμοκρασίας 27°C και πυκνότητας 1,02 g/mL. Να υπολογίσετε την 

ωσμωτική πίεση του διαλύματος Δ1. (μονάδες 3) 

 

β. Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε γλυκόζη (C6H12O6), χωρίς να μεταβληθεί ο 

όγκος του διαλύματος. Το διάλυμα Δ2 που προκύπτει έχει θερμοκρασία 27°C 

και είναι ισοτονικό με διάλυμα ζάχαρης συγκέντρωσης 2 Μ και θερμοκρασίας 

57°C. Να υπολογίσετε τη μάζα της γλυκόζης που προσθέσαμε.   (μονάδες 5) 

Μονάδες 8 

Δίνονται: οι σχετικές ατομικές μάζες H:1 , C:12 , O:16 , N:14 και η παγκόσμια 

σταθερά των αερίων R = 0,082 L∙atm∙mol-1 ∙K-1 . 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Διαθέτουμε δύο ουσίες Α και Β, που τα υδατικά διαλύματά τους είναι αμιγώς 

μοριακά. 

 

Δ1.  Να προσδιορίσετε τη σχετική μοριακή μάζα της ουσίας Α αν 9 g αυτής, 

διαλυόμενα σε νερό σχηματίζουν 615 mL μοριακού διαλύματος Υ1 το οποίο 

εμφανίζει στους 27 oC ωσμωτική πίεση 2 atm. 

Μονάδες 5 

Δ2.  Να υπολογίσετε τα mL νερού που απαιτούνται για να αραιώσουμε 100 mL από 

το διάλυμα Υ1, ώστε να σχηματιστεί διάλυμα Υ2 το οποίο εμφανίζει στους  

27 oC ωσμωτική πίεση 0,5 atm. 

Μονάδες 5 

Δ3.  18 g της ουσίας Α και 3,5 της ουσίας Β διαλύονται σε νερό και σχηματίζουν 

μοριακό διάλυμα Υ3 όγκου 1230 mL, το οποίο εμφανίζει στους 27 oC 

ωσμωτική πίεση 3 atm. Να προσδιορίσετε τη σχετική μοριακή μάζα της ουσίας 

Β. 

Μονάδες 8 

Δ4.  Να υπολογίσετε με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε διάλυμα της 

ουσίας Α περιεκτικότητας 9% (w/v) με διάλυμα της ουσίας Β περιεκτικότητας 

7% (w/v), ώστε να προκύψει διάλυμα με ωσμωτική πίεση 14,76 atm στους  

27 oC. Ο όγκος του τελικού διαλύματος να θεωρηθεί ίσος με το άθροισμα των 

όγκων των αναμειγνυόμενων διαλυμάτων. 

Μονάδες 7 

Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων ίση με R=0,082 atm×L×mol-1 ×K-1 
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