
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΗΜΔΙΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 

  

Γ Λυκείου  

 

 

ΖΗΤΗΜΑ 1
ο
 

 

ΘΔΜΑ Α 

Για ηις ερφηήζεις Α1 έφς και Α4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης ερώηηζης και 

δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 

 

Α1. Kαηά ηελ νγθνκέηξεζε HCOOH(aq) κε KOH(aq) νθαηαιιειόηεξνο δείθηεο είλαη: 

α. εξπζξό ηνπ Κνγθό (pKa=4) 

β. εξπζξό ηνπ αηζπιίνπ (pKa=5,5) 

γ. θαηλνινθζαιεΐλε (pKa=8,5) 

δ. θπαλό ηεο ζπκόιεο (pKa=2,5) 

Μονάδες 5 

 

A2 Ιζρπξόηεξεο δπλάκεηο δηαζπνξάο (London) αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ κνξίσλ:  

α. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 

CH3 

   I 

β. CH3-C- CH3 

   I 

CH3 

γ. CH3-CΗ2-CH3 

δ. CH3-CH3 

Μονάδες 5 

A3. Έλα πξσηόλην, έλα ειεθηξόλην θαη έλαο ππξήλαο ειίνπ (2He
2+

), πνπ θηλνύληαη κε ηηο 

ίδηεο ηαρύηεηεο π θαη έρνπλ κήθε θύκαηνο θαηά De Broglie, ι1, ι2 θαη ι3, αληίζηνηρα. Γηα ηα 

κήθε θύκαηνο απηά ηζρύεη: 

α.  ι1 = ι2 = ι3  

β.  ι1 < ι2 < ι3 

γ.  ι2 > ι1 > ι3 

δ.  ι1 = ι2 > ι3 

Μονάδες 5 

A4. ε δνρείν δηεμάγεηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε πνπ αθνινπζεί. 

2Α(g) → B(g) + Γ(g), 

παξνπζία  θαηαιύηε Κ. Σν δηάγξακκα θαηαλνκήο θαηάMaxwell - Boltzmann γηα ηα κόξηα 

ηνπ Α(g) δίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί ζην νπνίν εκθαλίδεηαη θαη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο 

ελεξγνπνίεζεο (Ea) ηεο αληίδξαζεο παξνπζία θαηαιύηε. 

 



 

 

Αλ δηεμάγνπκε ηελ αληίδξαζε ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία αιιά πξνζζέζνπκε ζην ζύζηεκα 

δειεηήξην θαηαιύηε: 

α. ε ηηκή ηεο Ea ζα κεηαθηλεζεί πξνο ηα αξηζηεξά 

β. ε ηηκή ηεο Ea ζα κεηαθηλεζεί πξνο ηα δεμηά 

γ. ε θακπύιε ηεο θαηαλνκήο ζα κεηαθηλεζεί πξνο ηα δεμηά 

δ. ε θακπύιε ηεο θαηαλνκήο ζα κεηαθηλεζεί πξνο ηα αξηζηεξά 

Μονάδες 5 

A5.  
Πνηα από ηηο επόκελεο εμηζώζεηο παξηζηάλεη ην 2ν ηνληηζκό ηνπ αζβεζηίνπ: 

α. Ca
+

(s) → Ca
2+

(g) + e
–
 

β. Ca
+

(g) → Ca
2+

(g) + e
–
 

γ. Ca(s) → Ca
2+

(g) + 2 e
–
 

δ. Ca(g) → Ca
2+

(g) + 2 e
–
 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Γίλεηαη δείθηεο ΗΓ κε KaΗΓ = 10
-6

. Η πεξηνρή pH αιιαγήο ρξώκαηνο ηνπ δείθηε είλαη:  

pKa-1 <pH<pKa+1.  

Η όμηλε κνξθή ηνπ δείθηε είλαη άρξσκε ελώ ε βαζηθή κνξθή ηνπ δείθηε είλαη θόθθηλε. ε 

έλα πδαηηθό δηάιπκα ηνπ άιαηνο ΒHCl κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ πξνζηίζεληαη δύν ζηαγόλεο 

από ην δείθηε ΗΓ, νπόηε ην δηάιπκα απνθηά θόθθηλν ρξώκα. Να εμεγήζεηε αλ ε βάζε Β 

είλαη ηζρπξή ή αζζελήο.  

Μονάδες 5 

Β2. ηελ θακπύιε Υ ηνπ αθόινπζνπ γξαθήκαηνο παξηζηάλεηαη o όγθνο ηνπ αεξίνπ CO2, ην 

νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο πνπ γίλεηαη κεηά ηελ αλάκεημε 100 ml 

δηαιύκαηνο Na2CO31 Μ  (Γ1) κε 200 mlδ ηαιύκαηνο HCl 0,25 Μ (Γ2) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ρξόλν. Η αληίδξαζε είλαη: 

2 HCl(aq) + Na2CO3(aq)→2 NaCl(aq) + CO2 (g) + H2O(l) 

 

Να εμεγήζεηε κε πνηα από ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο παξάγεηαη ε θακπύιε Τ: 

α. Πξνζζήθε λεξνύ ζην δηάιπκα Γ1 πξηλ ηελ αλάκεημε κε ην Γ2 



 

 

β. Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

γ. Πξνζζήθε αεξίνπ HCl ζην Γ2 πξηλ ηελ αλάκεημε κε ην Γ1 

δ. Πξνζζήθε δηαιύκαηνο Na2CO3 2 Mζην Γ1 πξηλ ηελ αλάκεημε κε ην Γ2 

(μονάδες 5) 

Β3. Γηα ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ, Γ ππάξρνπλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Σν ηόλ Α
-
 είλαη ηζνειεθηξνληαθό κε ην πιεζηέζηεξν επγελέο αέξην.Σν ζηνηρείν Α δελ 

αλήθεη ζηνλ ηνκέα sθαη είλαη ην πην ειεθηξαξλεηηθό ζηνηρείν ηεο νκάδαο ηνπ. 

 Σν ζηνηρείν Β δελ έρεη ειεθηξόληα κε δεύγνο θβαληηθώλ αξηζκώλ n=2 θαη l=1 θαη έρεη 

κεγαιύηεξε ελέξγεηα ηξίηνπ ηνληηζκνύ από ην επόκελν ζηνηρείν ζηνλ Πεξηνδηθό 

Πίλαθα. 

 Σν ζηνηρείν Γ έρεη ζπλνιηθά 7 ελέξγεηεο ηνληηζκνύ. 

 Σν ζηνηρείν Γ έρεη ζπλνιηθό spin ίζν κε 1.  

 Γηα ηηο αηνκηθέο αθηίλεο ησλ Α, Γ, Γ ηζρύεη: rA<rΓ<rΓ 

i. Να βξείηε ηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο ησλ Α, Β, Γ, Γ αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή 

ζαο  

(μονάδες 6) 

ii. Να δηαηάμεηε ηηο ελώζεηο HρΑ, ΗςΓ θαη ΗσΓ θαηά ζεηξά απμαλόκελεο ηζρύνο σο 

βάζεηο, αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. 

(μονάδες 2) 

iii. Να δηαηάμεηε ηνπο δεζκνύο H-Α, Η-Γ θαη Η-Γ θαηά ζεηξά απμαλόκελεο δηπνιηθήο 

ξνπήο αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο 

(μονάδες 2) 

Β4. ε θελό δνρείν όγθνπ V εηζάγνληαη ηε ζηηγκή to πνζόηεηεο ησλ Α θαη Β, νη νπνίεο 

αληηδξνύλ ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

A(g) + B(g)⇌  Γ(g) + Γ(g) 

Σα δηαγξάκκαηα ζπγθέληξσζεο-ρξόλνπ γηα νξηζκέλα από ηα ζπζηαηηθά ηεο αληίδξαζεο 

δίλνληαη ζην αθόινπζν ζρήκα: 



 

 

 

Σε ζηηγκή t1 ε κεηαβνιή πνπ πξνθιήζεθε ζην δνρείν είλαη :  

i. αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ.  

ii. κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ.  

iii. ηαπηόρξνλε πξνζζήθε πνζνηήησλ θαη ησλ ηξηώλ ζπζηαηηθώλ ηεο αληίδξαζε 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

(μονάδες 5) 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Γηα ηελ αληίδξαζε  

 

2 Α(g) + Β(g) → Γ(g) + 4Γ(g)  

βξέζεθαλ ηα παξαθάησ πεηξακαηηθά δεδνκέλα: 

 

ΑΡΥΙΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΙ 

ΠΔΙΡΑΜΑ  [Α](Μ) [Β](Μ) π (Μ/s) 

1 0.1  0.2 0.04 

2 0.1  0.1 0.02 

3 0.4  0.2 0.04 

 

α. Πνηνο είλαη ν λόκνο ηεο ηαρύηεηαο θαη πνηα ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο; Να αηηηνινγήζεηο ηελ 

απάληεζή ζνπ. 

(Μνλάδεο 4) 

β. Να εμεγήζεηο αλ ε αληίδξαζε είλαη απιή ή γίλεηαη ζε ζηάδηα.  

(Μνλάδεο 2) 

γ. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηεο ηαρύηεηαο ηεο αληίδξαζεο.  

(Μνλάδεο 2) 



 

 

δ. Αλ θαηά ην πείξακα 3 κεηά από 5 sec από ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο ε ζπγθέληξσζε ηνπ Γ 

ήηαλ 0,05Μ λα βξεζεί ε ηαρύηεηα ζρεκαηηζκνύ ηνπ Γ εθείλε ηε ζηηγκή.  

(Μνλάδεο 4) 
 

Γ2. ε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγεηαη ηζνκνξηαθό κείγκα H2O(g) θαη CO(g). Σα δύν 

ζώκαηα αληηδξνύλ ζε ζεξκνθξαζία ζ νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:  
 

H2O(g) + CO(g) ⇌ CO2 (g) + H2 (g) 
 

i. Αλ γηα ηελ αληίδξαζε ζηε ζεξκνθξαζία ζ ηζρύεη όηη Κc=4, θαη γλσξίδνπκε όηη ζηελ 

θαηάζηαζε Υεκηθήο Ιζνξξνπίαο ζην δνρείν πεξηέρνληαη 0,2 mol CO2, λα βξεζεί ε 

αξρηθή ζύζηαζε ζε mol ηνπ κείγκαηνο πνπ εηζήρζε ζην δνρείν.            (Μνλάδεο 3) 

ii. Να βξεζεί ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο από ηελ έλαξμή ηεο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο Υεκηθήο Ιζνξξνπίαο.                                                                         (Μνλάδεο 1) 
 

Κάπνηα ζηηγκή θαη ζε ζεξκνθξαζία ζ, εηζάγνληαη ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή ηζνξξνπία 0,3 

mol CO(g), 0,3 mol H2O(g), 0,3 mol H2 (g) θαη 0,3 mol CO2.  
 

iii. Να ππνινγηζηεί ε ζύζηαζε ηνπ κείγκαηνο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο. 

(Μνλάδεο 3) 

iv. Να βξεζεί ε ζπλνιηθή απόδνζε ηεο αληίδξαζεο από ηελ έλαξμή ηεο κέρξη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο λέαο Υεκηθήο Ιζνξξνπίαο.  

(Μνλάδεο 2) 

v. Να ππνινγηζηεί ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ή απνξξνθάηαη θαηά 

ηεκεηάβαζε από ηελ πξώηε ζηε δεύηεξε Υεκηθή Ιζνξξνπία. 
 

Γίλνληαη νη ζεξκνρεκηθέο αληηδξάζεηο: 
 

C2H4 + H2 → C2H6                ΓΗ1= - 136 KJ 
 

C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O   ΓΗ2= -340 ΚJ 
 

2 C2H6 + 5 O2 → 4 CO + 6 H2O   ΓΗ3= -820 KJ 
 

2 CO + O2 → 2 CO2                ΓΗ4= -566 KJ 

(Μνλάδεο 4) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Ο γύςνο είλαη κηα κνξθή ηνπ ζεηηθνύ αζβεζηίνπ (CaSO4) πνπ ππάξρεη ζηε θύζε σο νξπθηό 

αιιά κπνξεί λα παξαζθεπαζηεί θαη βηνκεραληθά. Ο γύςνο πνπ παξάγεηαη από ηελ 

απνζείσζε ησλ αεξίσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαύζε ησλ ζεηνύρσλ ελώζεσλ πνπ 

ζπλνδεύνπλ ζε κηθξέο αλαινγίεο ην πεηξέιαην ή ηηο δηάθνξεο κνξθέο γαηάλζξαθα, είλαη 

εμαηξεηηθήο θαζαξόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζηε βηνκεραληθή θαηαζθεπή 

γπςνζαλίδσλ. 
 

Η θύξηα ζεηνύρνο έλσζε ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ην H2S. ε κηα δηεξγαζία, γίλεηαη θαηεξγαζία 

17 ηόλσλ πεηξειαίνπ. Σν H2S δηαρσξίδεηαη από ην πεηξέιαην θαη εηζάγεηαη ζε δνρείν ζην 

νπνίν πεξηέρνληαη 212,8 m
3
αεξίνπ O2, κεηξεκέλα ζε ζπλζήθεο STP, νπόηε κεηαηξέπεηαη 

πιήξσο ζε SO2 ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε (1): 
 

H2S(g) + O2(g) → 2 SO2(g) + 2 H2O(g) (1) 



 

 

 

To αέξην κείγκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληίδξαζε (1) ςύρεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πδξαηκώλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεηαη ζε δνρείν ζην νπνίν πεξηέρεηαη CaCO3 νπόηε 

ιακβάλνπλ ρώξα νη αληηδξάζεηο (2) θαη (3): 
 

CaCO3 (s) + SO2(g)→ CaSO3(s) + CO2(g)(2) 
 

CaSO3(s) +1/2 O2(g) → CaSO4(s)(3) 
 

Σν CO2 πνπ παξάγεηαη δηνρεηεύεηαη ζε 20m
3 

δηαιύκαηνο ΚΟΗ 2Μ, νπόηε ιακβάλεη ρώξα ε 

αληίδξαζε (4): 
 

2 ΚΟΗ(aq) + CO2(g) → Κ2CO3(aq) + H2O(l)(4) 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αληίδξαζεο (4), ιακβάλεηαη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα από ην 

δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη, όγθνπ 45 ml. ην δείγκα απηό νγθνκεηξείηαη ε πεξίζζεηα ηνπ ΚΟΗ 

κε πξόηππν δηάιπκα HCl (Τ1) νλνκαζηηθήο ζπγθέληξσζεο 1 Μ. Γηα ην Ιζνδύλακν εκείν 

απαηηνύληαη 50 ml ηνπ πξόηππνπ δηαιύκαηνο. 
 

Πξηλ ηελ νγθνκέηξεζε, θαη κε ζθνπό λα ειεγρζεί αλ ε πξαγκαηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ HCl 

ηαπηίδεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή, έγηλε ρξήζε πξόηππνπ δηαιύκαηνο ΝΗ3 ζπγθέληξσζεο 0,5 Μ 

(Τ2). πγθεθξηκέλα, ζε 180 ml δηαιύκαηνο Τ2 πξνζηίζεληαη 50 ml δηαιύκαηνο Τ1 θαη 

πξνθύπηεη δηάιπκα κε pH=9. 
 

Γ1. Να βξεζεί ε πξαγκαηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Τ1.                            (Μνλάδεο 5) 
 

Γ2. Να εμεγήζεηε αλ ε πνζόηεηα ηνπ CO2 πνπ ζα ππνινγίδακε αλ δελ γηλόηαλ ν έιεγρνο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ HCl ζα ήηαλ κεγαιύηεξε, κηθξόηεξε ή ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή.  

(Μνλάδεο 3) 
 

Γ3.Να βξεζνύλ νη κάδεο ηνπ CaSO3 θαη ηνπ CaSO4 πνπ ιακβάλνληαη από ηελ παξαπάλσ 

δηεξγαζία. 

(Μνλάδεο 9) 
 

  Γ4. Να βξεζεί ε %w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ πεηξειαίνπ πνπ θαηεξγάζηεθε, ζε H2S. 

(Μνλάδεο 2) 
 

Γ5. Γηαζέηνπκε 250ml δηαιύκαηνο ΚΟΗ 2Μ θαη 1,8 L δηαιύκαηνο γιπθίλεο 0,5 Μ. Να 

βξεζεί ν κέγηζηνο όγθνο δηαιύκαηνο κε σζκσηηθή πίεζε 41 atm ζε ζεξκνθξαζία 227
ν
C πνπ 

κπνξνύκε λα παξαζθεπάζνπκε κε ηηο πνζόηεηεο απηέο.  

(Μνλάδεο 6) 

 

Γίλεηαη όηη: 
 

 Κb(NH3) = 10-5 

 R=0.082 L atm/mol K 

 Όια ηα δηαιύκαηα είλαη πδαηηθά. 

 Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ = 25 
ν
C, εθηόο αλ θαζνξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ εθθώλεζε. 

 Κw = 10−14. 

 Ar: Ca=40, S=32, O=16, H=1 

 Σα δεδνκέλα ηνπ ζέκαηνο Γ επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 


