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ΘΕΜΑ A  

Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

 

Α1. Διαθέτουμε 1L  υδατικού διαλύματος 3 1NH M  . Για να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα 

πρέπει να προσθέσουμε: 

α. 0 5, mol HC   

β. 0 3, mol N OH  

γ. 32mol HNO  

δ. 1 2, mol HC  

Μονάδες 5 

Α2. Σε υδατικό διάλυμα 3NH  διαλύεται στερεό N OH  χωρίς μεταβολή του όγκου και της 

θερμοκρασίας. Ποιά από τα επόμενα μεγέθη ελαττώνονται;  

α. bK  και    

β.   και OH      

γ. PH  και    

δ. 4NH     και 3H O     

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Οι όξινες βιοδραστικές ουσίες προκαλούν έλκος στο στομάχι. Ποιά από τις επόμενες 

ουσίες είναι πιθανότερο να προκαλέσει έλκος στο στομάχι; 

α. ατροβαστίνη 4 5KP ,

    

β. οιστραδιόλη  10 4KP ,

  

γ. παρακεταμόλη  9 5KP ,

  

δ. φαινοβαρβιτόλη  7 4KP ,

  

Μονάδες 5 

 

Α4. Ένα υδατικό διάλυμα HCN  0 1, M  αραιώνεται με την προσθήκη ίσου όγκου 2H O  σε 

σταθερή θερμοκρασία οπότε: 

α. αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού και το PH  . 

β. μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού και το PH  . 

γ. αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού ενώ το PH  μειώνεται. 

δ. μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού ενώ το PH  αυξάνεται. 

Μονάδες 5 

Α5. Το συζυγές οξύ του 2NH   είναι: 

α. 3NH   

β. 4NH    

γ. 2NH OH   

δ. 2NO    

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Διάλυμα HCN  εξουδετερώνεται πλήρως με: 

α. διάλυμα N OH   

β. διάλυμα 3NH  .  

Για κάθε περίπτωση να εξετάσετε αν το διάλυμα που προκύπτει είναι όξινο, βασικό ή 

ουδέτερο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Δίνονται 
3

510bNHK   ,  410a HCNK  . 

Μονάδες 7 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2. Να εξηγήσετε τις παρακάτω παρατηρήσεις. 

α. Η βουτανόλη 4 9C H OH  έχει υψηλότερο σημείο ζέσης από τον αιθέρα 

2 5 2 5C H O C H   . 

β. Η αιθανόλη 3 2CH CH OH  διαλύεται στο νερό ενώ το 4CH  δεν διαλύεται. 

γ. Το 2F  και το 2C  στις συνηθισμένες συνθήκες είναι αέρια ενώ το 2Br  είναι υγρό και 

το 2I  είναι στερεό. 

Δίνονται: 19 35 5 80 127Ar : F ,C , , Br , I     . 

δ. Το λάδι δεν διαλύεται στο νερό. 

Μονάδες 5 

Β3. Αναμιγνύουμε διάλυμα ζάχαρης με ωσμωτική πίεση 1 2atm   και διάλυμα ζάχαρης με 

ωσμωτική πίεση 2 4atm   . Το διάλυμα που προκύπτει μπορεί να έχει ωσμωτική πίεση 

3  ίση με: 

α. 6atm   

β. 2atm   

γ. 3 5, atm   

δ. 4atm  . 

Τα διαλύματα έχουν ίδια θερμοκρασία. 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

Β4. Ποιό από τα παρακάτω διαλύματα που έχουν ίδια θερμοκρασία έχει μεγαλύτερη 

ωσμωτική πίεση;  

α. Διάλυμα ζάχαρης 0 5, M  . 

β. Διάλυμα ουρίας 0 3, M  . 

γ. Διάλυμα  6 12 6 6 180C H O % w v Mr   . 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

Β5. Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος 0 01HA , M  έχει τον ίδιο βαθμό ιοντισμού με υδατικό 

διάλυμα ασθενούς οξέος 0 1HB , M  .  

Ποιό από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο και ποιό έχει μικρότερη τιμή PH  ; 

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ  

Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα CH3NH2, τα Δ1 και Δ2. Το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 

1Μ και pH=12. Για το διάλυμα Δ2 ισχύει η σχέση [ΟΗ–]=10 [Η3Ο+]. 

Γ.1. α.  Να υπολογίσετε την Κb της CH3NH2. 

Μονάδες 4 

β.  Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της CH3NH2 στο διάλυμα Δ2. 

Μονάδες 5 

Γ.2. Όγκος V1 του διαλύματος Δ1 αναμιγνύεται με όγκο V2 του διαλύματος Δ2 και προκύπτει 

διάλυμα Δ3 με pH=11,5. 

α.  Να υπολογίσετε την αναλογία όγκων V2/ V1 . 

Μονάδες 6 

β.  Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων που υπάρχουν στο διάλυμα Δ3. 

Μονάδες 3 

Γ.3. Να υπολογίσετε τα mol αερίου HCl που πρέπει να προστεθούν σε 100 mL του διαλύματος 

Δ1 (χωρίς μεταβολή όγκου του διαλύματος) ώστε να προκύψει διάλυμα με pΗ=5. 

Μονάδες 7 

Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25οC,  

όπου Κw = 10−14. 

Για τη λύση του προβλήματος να χρησιμοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις. 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Διαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα: 

Διάλυμα Y1: ασθενές μονοπρωτικό οξύ HA 0,1M 

Διάλυμα Y2: NaOH 0,1M 

Δ1.  Αναμειγνύουμε 20 mL διαλύματος Y1 με 10 mL διαλύματος Y2, οπότε προκύπτει διάλυμα 

Y3 με pH=4. Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού Ka του ΗΑ. 

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ2.  Υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος HB όγκου 60 mL (διάλυμα Y5) 

ογκομετρείται με το διάλυμα Y2. Βρίσκουμε πειραματικά ότι, όταν προσθέσουμε 20 mL 

διαλύματος Y2 στο διάλυμα Y5, προκύπτει διάλυμα με pH=4, ενώ, όταν προσθέσουμε 50 

mL διαλύματος Y2 στο διάλυμα Y5, προκύπτει διάλυμα με pH=5. 

 Να βρεθούν: 

α)  η σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος HB 

(μονάδες 5) 

β)  το pH στο ισοδύναμο σημείο της πιο πάνω ογκομέτρησης.  

(μονάδες 4) 

Μονάδες 9 

Δ3.  Το κυριότερο όξινο συστατικό του ξινισμένου γάλακτος είναι το γαλακτικό οξύ  

 

Για την ογκομέτρηση 10 mL του ξινισμένου γάλακτος απαιτούνται 5 mL διαλύματος ΝaΟΗ 

0,1 Μ. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο ξινισμένο γάλα (κανένα 

άλλο συστατικό του γάλακτος δεν αντιδρά με ΝaΟΗ). (μονάδες 3)  

Μονάδες 5  

Δ4.  Σε ίσους όγκους V των διαλυμάτων  

Υ2 (ΝΗ3 0,1 Μ)  

Υ4 (ΝaΟΗ 0,1 Μ)  

Υ6 (ΝΗ3 / ΝΗ4Cℓ)  

προστίθεται νερό όγκου x L, y L, ω L αντίστοιχα, ώστε να μεταβληθεί το pH τους κατά μία 

μονάδα. Να διατάξετε κατά αύξουσα σειρά τις τιμές x, y, ω και να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

Μονάδες 6  

Δίνεται ότι: 

•  Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25° C 

•  Kw=10−14 

•  Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


