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ΘΕΜΑ Α 
A1.  β 
A2.  γ 
A3.  δ 
A4.  β 
A5.  1.Λ 

2.Λ 
3.Λ 
4.Σ 
5.Λ 
  

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.   

 
β.  

Δίνεται ότι  Kc είναι 4.   
Kc= [AB]2 / [A][B] 
άρα 42=4 1 
σε αντίθεση με τα δοχεία 2 και 3 όπου βάζοντας στην Κc τις ποσότητες που έχουν το αποτέλεσμα βγαίνει 
διάφορο του 4.  
 
 

Α2(g) + B2(g) 
 

2AB + 

1  4  4  

Β2.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
u1= Δ[H2]/Δt => u1 = (x/0.8)/t1 => u1=x/0.8t x t1  (1) 
u2= Δ[H2]/Δt => u2= (ψ/0.4)/t1 => u2 = ψ/0.4 x t2 
με διαίρεση κατά μέλη προκύπτει ότι u1/u2 = ½  
 
Σωστή απάντηση είναι η ii 
β. Στο Δ2 υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση HCl, που συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό αποτελεσματικών 
συγκρούσεων , άρα μεγαλύτερη ταχύτητα 
 
 

Mol (Δ1) Zn + 2HCl 
 

ZnCl2 + H2(g) 

Αρχικά   0.25    - 
Αντιδρούν   -2x    - 
Παράγονται   -    x 
Τελικά    0.04 – 2x    x 

Mol (Δ2) Zn + 2HCl 
 

ZnCl2 + H2(g) 

Αρχικά   0.2     
Αντιδρούν   -2ψ     
Παράγονται   -    ψ 
Τελικά    0.2-2ψ    ψ 

Β3.  α. 
β. 
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Β4.  α. για τις μεταβάσεις των ηλεκτρονίων ισχύει  

ΔΕ1 = Ε3-Ε1     

ΔΕ2=Ε3-Ε2…  .(  

ΔΕ3=Ε2-Ε1         

παρατηρούμε ότι ΔΕ1=ΔΕ3+ΔΕ2 από τη σχέση ΔΕ=h v όπου h η σταθερά του Planck και v η συχνότητα του 

ηλεκτρονίου με αντικατάσταση προκύπτει ότι :  

h v1=h v3=h v2 άρα v1=v2+v3 

β. από τη σχέση ΔΕ = Ε3-Ε1 προκύπτει το ΔΕ= 8Ε1/9h (Ε3-Ε1= Ε1/9-Ε1) 
 f λύνουμε ως προς v1 και προκύπτει v1=8E1/9 
όμοια από το ΔΕ3= Ε2-Ε1 προκύπτει v3 = 3Ε1/4 
διαιρώντας κατά μέλη προκύπτει  v1/v3 = 32/27 
 
γ γ. Από το ενεργειακό διάγραμμα σχεδιάζοντας όλες τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου κατά την αποδιέγερσή του 

προκύπτει η εξής εικόνα: 

άρα έχω 6 δυνατούς αριθμούς συχνοτήτων 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.   Οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α έως Λ είναι οι εξής: 

Ο  Α: CH2=CH2 

Β: CH3CH2OH 
Γ: CH3COOH 
Δ: CH3CH2Cl 
Ε: CH3CH2CN 
Ζ: CH3CH2CH2NH2 
Θ: Cl-CH2CH2-Cl 
Ι: HC≡CH 
Κ: CH2=CHCl 
Λ: 

  

   
 

Γ2.  α. Αρχικά: 
A: CvΗ2v-2 , nA mol 
Β: CxH2x-2, NΒ mol 
mμίγματος = mA + mB   

Άρα 68.8= nA x MrA + nB x MrB 

68.8= (14v-2)nA + (14x-2)nB  (σχέση 1) 
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1ο μέρος  
Περιέχει nA/2 mol A και nB/2 mol B 
Αντιδρούν και τα δύο αλκίνια : 

 

n (mol) CvH2v-2 + 2H2 → CvH2v+2  

 1  1  -  
 nA/2  nA  nA/2-  
 

 

 

nH2 = VH2/Vm => nA + nB = 44.8/22.4 => nA + nB = 2mol (σχέση 2) 

2ο μέρος  
Περιέχει nA/2 mol A και nB/2 mol B 
Αντιδρούν και τα δύο αλκίνια  
Διακρίνονται περιπτώσεις 

1. Έστω x>2 και v>2: 
 

n (mol) CvH2v-2 + Na 
 

CvH2v-3Na      + ½ H2 

 1       1/2 
 nA/2       nA/4 

 

 

nA= nB  => mH2/ MrH2 => nA/4 + nB/4 + nB/4 = 1.4/2 => nA= nB  = 2.8 άτοπο λόγω εξίσωσης 2. 

Έστω v=2 και x>2: 

 

n (mol) CxH2x-2 + 2H2 → CxH2x+2 

 1  1  - 
 nB/2  nB  nB/2 

n (mol) CvH2v-2 + Na 
 

CvH2v-3Na      + ½ H2 

 1       1/2 
 nA/2       nB/4 

mol ΗC≡CH + 2Na 
 

NaC≡CNa + H2 

 1  -    1/2 
 nA/2  -    nA/4 

 
 
, 
 
 

nH2 = mH2/MrH2 => nA/2 + nB/4 = 1.4/2 => 2nA + nB =2.8  (σχέση 3) 
αφαίρεση σχέσεων (3)-(2) κατά μέλη : 2nA + nB – nA -nB = 2.8 -2 => nA=0.8 και nB=1.2mol 
από την σχέση (1): 68.8=(14x2-2)0.8 + (14x-2)1.2 => x=3 
A:HC≡CH  
B:CH3C≡CH 
 
 
 

mol CxH2x-2 + 2Na 
 

CxH2x-3 + H2 

 1      1/2 
 nB/2      nB/4 

 

Γ3.   Σε ένα δείγμα από κάθε δοχείο προστίθεται Na2CO3. Στο δείγμα που προέχεται από το δοχείο που περιέχει το 
προπανικό οξύ θα παρατηρηθεί έκλυση αερίου (CO2).  
Στη συνέχεια αλαμβάνεται ένα δείγμαίσης μάζας από τα δύο δοχεία και ογκομετρείται με το ίδιο όξινο διάλυμα KMnO4. 

To ισοδύναμο σημείο προσδιορίζεται όταν το ογκομετρούμενο διάλυμα χρψματίζεται ιώδες. Το δείγμα που θα 
καταναλώσει τη μεγαλύτερη ποσότητα KMnO4 αντιστοιχεί στην 1-προπανόλη η οποία έχει το μικρότερο Mr, άρα και 
περισσότερα mol από την 1-βουτανόλη. 

 
 










