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Θέμα 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.  Ένας πυρήνας υδρογόνου (1
1Η ), ένας πυρήνας ηλίου ( 4

2He ) και ένας πυρήνας δευτερίου  

( 2
1D ) κινούνται με ίσες ταχύτητες και εκπέμπουν ακτινοβολία μήκους κύματος λ1, λ2, λ3 

αντίστοιχα. Για τα μήκη κύματος ισχύει: 
α.  λ2<λ3<λ1    
β.  λ2<λ1=λ3    
γ.  λ1=λ2=λ3    
δ.  λ1<λ3<λ2 

Μονάδες 4 
Α2. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Pauli και τον κανόνα 

του Hund; 

 α.  

 β.  

 γ.  

 δ.  
Μονάδες 4 

Α3.  Τέσσερα ηλεκτρόνια ενός ατόμου έχουν τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών. Ποιο 
από τα ηλεκτρόνια έχει την μεγαλύτερη ενέργεια; 
α.  (3, 0, 0, - ½ ) 
β.  (3, 1, -1, - ½ ) 
γ.  (3, 2, 0, ½) 
δ.  (4, 0, 0, ½) 

Μονάδες 4 

Α4.  Υδατικό διάλυμα NaCl περιεκτικότητας 0,9% w/v (φυσιολογικός ορός) είναι ισοτονικό με τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια. Τι θα συμβεί στα ερυθρά αιμοσφαίρια αν βρεθούν σε υδατικό διάλυμα NaCl 9% w/v; 

α. Θα φουσκώσουν 

β. Θα συρρικνωθούν 
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γ. Θα φουσκώσουν και τελικά θα σκάσουν 

δ. Τίποτα δεν θα πάθουν 

Μονάδες 4 
Α5.  Δεσμός υδρογόνου αναπτύσσεται ανάμεσα στα μόρια  

α. του υδροχλωρίου, HCl.  
β. της φορμαλδεΰδης, HCH=O .  
γ. του οξικού οξέος, CΗ3CΟΟΗ .  
δ. της τριμεθυλαμίνης,  (CH3)3 N. 

Μονάδες 4 

Α6.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε θερμοχημική εξίσωση της στήλης (I) με μία από τις ενθαλπίες αντίδρασης  

της στήλης (II) . 

 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

A Η2(g) + ½ Ο2(g) → H2O(g) 1 484KJ 

B 2Η2(g) + Ο2(g) → 2H2O(ℓ) 2 286KJ 

Γ 2H2O(g) →  2Η2(g) + Ο2(g) 3 -242KJ 

Δ H2O() →  Η2(g) + ½ Ο2(g) 4 -572KJ 

Ε Η2(g) + ½ Ο2(g) → H2O(s) 5 -292KJ 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β  
Β1.  Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά ένα μέρος του Περιοδικού Πίνακα όπου σημειώνονται 

μερικά στοιχεία με τα σύμβολά τους.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Ei1) ;  
β. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια δεύτερου ιοντισμού (Ei2) ; 
γ. Ποιο από τα στοιχεία αυτά σχηματίζει έγχρωμα σύμπλοκα ιόντα;   
δ. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα;   

 ε. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει την ίδια ενέργεια σε όλα τα ηλεκτρόνιά του; 
Δεν απαιτείται αιτιολόγηση. 
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B2.  Δίνονται οι παρακάτω ενώσεις με παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες (Mr): 
 

Α.   NaCl  

Β.  CH3 CH2 CH2 OH 

Γ.  OH CH2 CH2 OH 

Δ.  CH3 CH2 CH2 CH3 

Ε.  CH3 CH CH3

CH3  

 
Να κατατάξετε τις ενώσεις κατά αυξανόμενο σημείο βρασμού(σ.β.) και να δικαιολογήσετε 
την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 
 
Β3.  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),    ΔH > 0 
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 
Β4.  Δίνονται οι χημικές ενώσεις: HF, HBr, HCℓ και HI.  

 

α. Να κατατάξετε τις παραπάνω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης διπολικής ροπής των 

μορίων τους. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί (Z):  F=9 , Cl=17 , Br=35 , I=53 

 

β. Να κατατάξετε τις παραπάνω ενώσεις με σειρά αυξανόμενου σημείου ζέσεως και να 

ερμηνεύσετε τη σειρά αυτή με βάση τις διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των μορίων κάθε ένωσης. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  

Ar(H) = 1, Ar(F) = 19, Ar(Br) = 80, Ar(Cℓ) = 35,5 και Ar(I) = 127. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ένα κυλινδρικό δοχείο χωρίζεται στη μέση, μέσω ημιπερατής μεμβράνης η οποία μπορεί και 

κινείται χωρίς τριβές. Στο αριστερό μέρος τοποθετούμε υδατικό διάλυμα γλυκόζης C6H12O6  
(Mr = 180) και στο δεξιό μέρος τοποθετούμε υδατικό μοριακό διάλυμα της ουσίας Χ, όπως 
φαίνεται στο σχήμα – 1. Τα δύο διαλύματα έχουν την ίδια % w/v περιεκτικότητα. 

 

   
Η ημιπερατή μεμβράνη κινείται προς τ’ αριστερά και μετά από λίγο ισορροπεί στη θέση που 
φαίνεται στο σχήμα – 2. Τα διαλύματα Δ1΄ και Δ2΄ έχουν την ίδια συγκέντρωση και ισχύει: 
Χ/Y = 1/3  .  Σε όλη τη διαδικασία η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.  
Να υπολογίσετε τη σχετική μοριακή μάζα της ουσίας Χ. 

Μονάδες 5 

Γ2.  Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα, ένα διάλυμα γλυκόζης (C6H12O6) 0,9% w/v (διάλυμα Δ1) 
και ένα άλλο διάλυμα ζάχαρης (C12H22O11) 6,84% w/v (διάλυμα Δ2).  
Tα δύο διαλύματα έχουν όγκο 500 mL. 
 
α. Να υπολογίσετε τις ωσμωτικές πιέσεις των δύο διαλυμάτων. (μονάδες 3) 

 
β. Αν φέρουμε τα δύο διαλύματα σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης, ποιο διάλυμα θα 
αυξήσει τον όγκο του; Να εξηγήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2) 

 
γ. Σε ποιο από τα δύο διαλύματα πρέπει να προσθέσουμε νερό ώστε τα δύο διαλύματα να 
είναι ισοτονικά; Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που προστέθηκε. (μονάδες 2) 
 
δ. Ποιους όγκους από τα παραπάνω διαλύματα πρέπει να αναμίξουμε ώστε να σχηματιστεί 
διάλυμα όγκου 300 mL με ωσμωτική πίεση 2,46 atm; (μονάδες 3) 
 
Όλα τα διαλύματα έχουν θ=27οC. R = 0,082 L·atm/mol·K. 

Μονάδες 10 

Γ3.  Ποσότητα 1,804 g οργανικής ένωσης (Α) του τύπου (C2H4O)x διαλύονται σε κατάλληλο 

διαλύτη και σχηματίζεται διάλυμα όγκου 500 mL με ωσμωτική πίεση Π = 1 atm.  
 
α. Ποια η σχετική μοριακή μάζα της (Α) που υπολογίζεται ωσμωμετρικά; (μονάδες 2) 
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β. Ποια η τιμή του x και ποια η σχετική μοριακή μάζα της ένωσης (Α) με βάση τις σχετικές 

ατομικές μάζες των στοιχείων; (μονάδα 1) 
 
γ. Ποιο το % σφάλμα στον ωσμωμετρικό υπολογισμό της σχετικής μοριακής μάζας σε σχέση 
με τη σχετική μοριακή μάζα που υπολογίζεται από τις σχετικές ατομικές μάζες; (μονάδες 2) 
 
Στις συνθήκες του πειράματος: RT = 25 L·atm/mol.  
Σχετικές ατομικές μάζες, C:12, H:1, O:16 

Μονάδες 5 
 
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 2) 
 
β. Σε 250 mL του διαλύματος Δ1 προσθέτουμε γλυκόζη (C6H12O6), χωρίς να μεταβληθεί ο 
όγκος του διαλύματος. Το διάλυμα 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. 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 . (μονάδες 3) 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1.  Για τη βιομηχανική παραγωγή Η2 , μίγμα Ο2(g) και Η2Ο(g) διαβιβάζεται σε θερμοκρασία 

1000οC σε μεγάλα καμίνια που περιέχουν λιγνίτη (ορυκτός άνθρακας), οπότε διεξάγονται 
παράλληλα οι αντιδράσεις που περιγράφονται από τις θερμοχημικές εξισώσεις που 
ακολουθούν. 

1
2 2C(s) O (g) CO(g) 25KJ+ →  =−  

( ) ( ) ( ) ( )2 2C s H O g CO g H g 30 kcal      + → +  = +  

 
α.  Αν το Ο2(g) διοχετεύεται με ατμοσφαιρικό αέρα με περιεκτικότητα 20%v/v σε Ο2(g), 
να υπολογιστεί ο λόγος των όγκων αέρα και H2O(g) ώστε να μην παρατηρηθεί θερμική 
μεταβολή. (μονάδες 3) 
 
β.  Αν ο λόγος των όγκων Ο2(g) και H2O(g) είναι 2 : 1, πως θα μεταβληθεί η θερμοκρασία 
(αύξηση, μείωση, καμία μεταβολή); (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 
 
Δ2.  Μία θερμάστρα εξωτερικών χώρων αποτελείται από έναν κύλινδρο που περιέχει 22 Kg 

προπανίου, C3H8 και παράγει θερμική ισχύ 15 kW. 
 
α.  Να υπολογίσετε τo ποσό θερμότητας που παράγεται με την καύση όλης της ποσότητας 
C3H8 που περιέχεται στον κύλινδρο και τη μάζα του CO2(g) σε kg με την οποία επιβαρύνεται 
το περιβάλλον από την παραπάνω καύση. (μονάδες 2) 
 
β.  Με ποιο ρυθμό (σε g·s-1) πρέπει να καίγεται το προπάνιο, ώστε να προκύψει η θερμική 
ισχύς των 15 kW (= 15 kJ·s-1);  

  



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: 

( ) ( ) ( ) ( )3 8 2 2 2C H g 5O g 3CO g 4H O 2200 kJ        + → +  = −  

(μονάδες 4) 
Μονάδες 6 

 

Δ3.  Ενα τοξικό υγρό περιέχει ως βασικό συστατικό την κινόνη ( 6 4 2C H O  ), η οποία παράγεται 

από την υδροκινόνη ( 6 4 2C H (OH)   ) με επίδραση υπεροξειδίου του υδρογόνου ( H2O2). 

Η αντίδραση παραγωγής της κινόνης είναι η εξής:  

6 4 2 2 2 6 4 2 2C H (OH) (aq) H O (aq) C H O (aq) 2H O( )+ → +    

Από τα παρακάτω δεδομένα να προσδιορίσετε την ενθαλπία της αντίδρασης παραγωγής 
κινόνης: 

 
Μονάδες 5 

 
Δ4.  α. Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση:

3 2 2 24ΝΗ (g) 3O (g) 2Ν (g)  6H O( ) 1530KJ + +  = −→  

Ισομοριακό μίγμα NH3 και O2 έχει όγκο 89,6 L (stp). Σε κατάλληλες συνθήκες τα δύο αυτά 
αέρια αντιδρούν μεταξύ τους, σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση. Να βρείτε την 
ποιοτική και ποσοτική σύσταση του τελικού μίγματος καθώς και το ποσό θερμότητας που 
εκλύεται ή απορροφάται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης (μονάδες 5) 
 
β. Αν το παραπάνω ποσό θερμότητας χρησιμοποιείται για τη διάσπαση  ποσότητας CaCO3 

σύμφωνα με την εξίσωση:  3 2CaC (s)   CaO(s)    CO (g)        180kJ  → +  = +  

να βρείτε πόσα g CaCO3 μπορούν να διασπαστούν.  (μονάδες 3) 
 
Δίνονται: 
Α) οι σχετικές ατομικές μάζες C=12  ,  Ca =40  ,  O = 16 
Β) Όλες οι ενθαλπίες των αντιδράσεων αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες. 

Μονάδες 8 
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