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Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 

Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικών Σπουδών 

Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2021 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β 

Α2. γ 

Α3. α 

Α4. β 

Α5. δ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α) 11Νa: 1s22s22p63s1:  3η περίοδο και 1η κύρια ομάδα  

           16S: 1s22s22p63s23p4: 3η περίοδο και 16η κύρια ομάδα 

       19K: 1s22s22p63s23p64s1 4η περίοδο και 1η κύρια ομάδα  

Με βάση την θέση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα η σειρά κατάταξης είναι: 

16S<11Νa< 19K 

Αιτιολόγηση: Η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε μία ομάδα 

και από δεξιά προς τα αριστερά σε μία περίοδο.         

Β) Μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού έχει το 16S αφού με βάση την 

κατανομή των ηλεκτρονίων του και την θέση του στον περιοδικό πίνακα έχει 

μικρή ατομική ακτίνα και μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το δραστικό πυρηνικό φορτίο τόσο ισχυρότερη είναι η έλξη 

πυρήνα – ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας άρα μεγαλύτερη Ei1.  

Δ.Π.Φ11Νa:11-10=1 και Δ.Π.Φ 16S: 16-10=6 

Β2. 

α) Με την προσθήκη του H2SO4 στο διάλυμα αυξάνεται η συγκέντρωση [H3O+] 

επομένως η θέση της χημικής ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά και για 

αυτό επικρατεί το πορτοκαλί χρώμα. 
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β) Με την προσθήκη ΝaOH, τα OH- του ΝaOH εξουδετερώνουν μέρος των H3O+ 

οπότε η [H3O+] μειώνεται, η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά οπότε το 

διάλυμα αποκτά κίτρινο χρώμα. 

Β3. Το ιόν 2He+ είναι υδρογονοειδές ιόν οπότε για τον υπολογισμό της ενέργειας 

λαμβάνεται υπόψιν η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού. Και στις δύο 

περιπτώσεις υπάρχει η μετάπτωση από τις ίδιες στιβάδες δηλαδή από n=4 σε 

n=3 έχουμε την ίδια τιμή ΔΕ άρα και την ίδια τιμή συχνότητας. 

Β4.α) Όσο ισχυρότερο είναι το οξύ τόσο μικρότερη είναι η τιμή της pKa. Ένα οξύ 

είναι ισχυρότερο όσο ευκολότερα απομακρύνεται το Η επομένως όσο πιο έντονο 
είναι επαγωγικό φαινόμενο -Ι τόσο πιο εύκολα απομακρύνετε το Η από τον δεσμό 

Ο-Η άρα τόσο πιο ισχυρό είναι το οξύ. 

Επομένως: C6H5- < HO- < F- <NO2-  

                                                                                 Αύξηση -Ι επαγωγικού φαινομένου 

Β) Στην ένωση CF3COOH υπάρχουν τρία άτομα F επομένως το εμφανίζει πιο 

έντονο -Ι επαγωγικό φαινόμενο επομένως αυξάνεται η ισχύς του οξέος και 

αντίστοιχα μειώνεται η τιμή pKa. 

Β5. Παρατηρούμε από τις δομές που δίνονται ότι στην δομή Α υπάρχει 

συμμετρική διάταξη των όμοιων υποκαταστατών κάτι που δεν εμφανίζεται στην 

δομή Β όπου οι όμοιοι υποκαταστάτες βρίσκονται από την ίδια πλευρά γύρω από 

το κεντρικό άτομο του Pt.  

Για τον λόγο αυτό η τιμή της διπολικής ροπής της δομής Β είναι μεγαλύτερη από 

αυτήν της δομής Α αυξάνοντας την πολικότητα του μορίου αλλά ταυτόχρονα και 

την ισχύ των διαμοριακών δυνάμεων. Άρα εμφανίζει μεγαλύτερη διαλυτότητα 

στο νερό που είναι πολικός διαλύτης. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η εξής: 

ΗΑ + ΝaOH → NaA + Η2Ο 

Επομένως στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης έχουμε nHA= nNaOH 

α) CHA·VHA = CNaOH·VNaOH ⇒ CHA·0.02=0.2·0.02 ⇒ CHA=0.2M 

β) Στα 10ml έχουμε μέσον ογκομέτρησης: 

 nHA= C·V = 0.2·0.02=0.004mol 

nΝαΟΗ= C·V = 0.2·0.01=0.002mol 
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Αντίδραση: (mol) ΗΑ + ΝaOH → NaA + Η2Ο 

                        Αρχ.   0,004    0,002 

                        Α/Π  -0,002   -0,002   0,002 

                        Τελ    0,002      -            0,002 

Άρα στο τελικό διάλυμα: 

CT HA = 0.002/0.03 = 1/15M  

CT NaA = 0.002/0.03 = 1/15M  

NaA → Na+ + A- 

1/15M            1/15M 

HA + H2O ⇋ H3O+  + A- 

1/15M                           1/15M  

-x                     x             x 

1/15M           x             1/15M 

Ka = 10-6 = 1/15·x / 1/15 ⇒ x=10-6 ⇒ pH = 6 

Γ2.  

α) Στο ισοδύναμο σημείο έχουμε της ογκομέτρησης θα έχουμε: nΒ= nHCl 

CB·VB = CHCl·VHCl ⇒ 0.2·0.02=0.2·VHCl ⇒ VHCl = 0.02L 

Β) Στο ισοδύναμο σημείο θα έχουμε: 

nB= C·V = 0.2·0.02 = 0.004mol 

nHCl= C·V =  0.2·0.02 = 0.004mol 

Αντίδραση: Β   +   HCl   →  BH+Cl- 

               Αρχ    0,004   0,004   

          Α/Π  -0,004  -0,004   0,004 

         Τελ:      -               -         0,004   Τελικός όγκος του δ/τος VΤ= 0,02+0,02 = 0,04L 

CΤ BH+Cl- = n/V = 0.004/0.04 = 0.1M 

BH+Cl- → BH+ +Cl- 

0.1M        0.1M    0.1M 
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BH+ + H2O ⇋ B + H3O+ 

0.1M 

-x                       x      x 

0.1M                 x      x 

KaBH+ = Κw/KbB  = 10-14/10-6 = 10-8  

Άρα 10-8 = x2/ 0.1 άρα χ2 = 10-9 ⇒ χ = [H3O+] = 10-4,5Μ άρα pH=4.5 

Γ3. Κατά την ογκομέτρηση του διαλύματος Υ1 με πρότυπο δ/μα ΝαΟΗ στο 

ισοδύναμο σημείο έχουμε το βασικό άλας ΝαΑ οπότε ο καταλληλότερος δείκτης 

είναι ο (i) κίτρινο της αλιζαρίνης. 

Κατά την ογκομέτρηση του διαλύματος Υ2 με πρότυπο διάλυμα HCl στο 

ισοδύναμο σημείο έχουμε το όξινο άλας ΒΗ+CL- οπότε ο καταλληλότερος δείκτης 

είναι η (iii) ηλιανθίνη επειδή η μεταβολή του χρώματος περιλαμβάνει το pH στο 

ισοδύναμο σημείο (pH=4,5). 

Γ4. Τα molHA=molB οπότε μετά την αντίδραση απομένει το άλας ΒΗ+Α- που είναι 

ουδέτερο επειδή ΚαΗΑ=ΚbB 

Γ5  Η αντίδραση αυτοιοντισμού του νερού είναι: 

                                                          2 Η2Ο ⇋ Η3Ο+ + ΟΗ- ΔΗ>Ο 

Στην ογκομέτρηση οξέος με βάση, τα H3O+ του οξέος αντιδρούν με τα OH- της 

βάσης οπότε ο αυτοιοντισμός του νερού μετατοπίζεται προς τα αριστερά που 

είναι εξώθερμή διαδικασία και γι’ αυτό η θερμοκρασία του δ/τος αυξάνεται. 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.     Ν2 + 3 Η2 ⇋ 2ΝΗ3 

   Αρχ. n mol n mol 

  Α/Π -x        -3x       2x 

  Χ.Ι.   n-x      n-3x    2x     άρα nολ = 2n-2x 

Η αναλογία όγκων είναι και αναλογία mol οπότε στην Χ.Ι έχουμε: 

nNH3 / nολ  = 20/100 ⇒ 2χ/2n-2x = 0.2 άρα 2χ = 0,4n-0.4x ⇒ n=6x 

ααντ. = 2x/2n/3 = 3x/n= 3x/6x = 0.5 ή 50% 

Δ2. 2n-2x = 10 ⇒ 12x-2x=10 ⇒ 10x=10 ⇒ x=1 mol οπότε n=6x ⇒ n=6mol  

Άρα σε Χ.Ι έχουμε 5 mol N2 , 3mol H2, 2mol NH3  
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Kc = [NH3]2/ [N2]·[H2]3  ⇒ 20/27 = ( 2/V1)2/5/V1· (3/V1)3  

⇒ 20/27 = 4/V12 / 5/V1 · 27/V13 ⇒ 100 = 4V12 ⇒ V12= 25 ⇒ V1=5L 

 

Δ3.         CaCO3 (s) ⇋ CaO(s) + CO2(g) 

Αρχ.        2mol  

A/Π       -1mol           1mol         1mol 

X.I.          1mol            1mol         1mol 

Ο μέγιστος ρυθμός μεταβολής συγκέντρωσης CO2 υπάρχει όταν βρισκόμαστε σε 

κατάσταση χημικής ισορροπίας. Δηλαδή σε XI υ1=υ2 = 0,4Μ/min 

α) για την κατεύθυνση προς τα δεξιά ο νόμος της ταχύτητας είναι υ1 = κ1 

Για την κατεύθυνση προς τα αριστερά ο νόμος της ταχύτητας είναι υ2 = κ2 · [Co2] 

Β) υ1 = κ1 =0,4Μ/min 

κ2 = υ2 / [CO2] = 0.4/1 = 0.4min-1 

γ) Επειδή Vδοχ  και Τ είναι σταθερά για να υποδιπλασιαστεί η πίεση πρέπει να 

υποδιπλασιαστούν τα nCO2  που είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα επηρεάσει 

την πίεση του δοχείου άρα να αφαιρεθούν 0,5mol CO2. 

 

  

http://www.axiotis.gr/

