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ΧΧ  ΗΗ  ΜΜ  ΕΕ  ΙΙ  ΑΑ    Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ     Γ’   Λυκείου 

                                                                             

Οι απαντήσεις των θεμάτων 

ΘΕΜΑ Α: 
Α1  β 

Α2  β 

Α3  γ 

Α4  δ 

Α5 δ 

ΘΕΜΑ Β: 
Β1)  

α)    12Mg (2, 8, 2)  3η περίοδος και 2η (ΙΙΑ) ομάδα 

       5Β (2, 3) 1s2, 2s2, 2p1  2η περίοδος και 13η (ΙΙΙΑ) ομάδα 

β)    rMg> rB λόγω αριθμού στιβάδων 

γ)    Εi4>>Ei3 ,το 4ο ηλεκτρόνιο αποσπάται από εσωτερική στοιβάδα-η εξωτερική έχει 3e- οπότε Χ είναι το Β 

δ)    Ε2p>E2s απομακρύνεται το e- της 2p υποστοιβάδας 

ε)    Εi1 <Ei2 γιατί το 2ο ηλεκτρόνιο αποσπάται από τον πυρήνα που έλκει ισχυρότερα τα ηλεκτρόνια  

        σθένους: 5p+ έλκουν ισχυρότερα 4e- από 5p+ που έλκουν 5e- 

B2) 

α, β) 

   
    

  
  

 

 

    

  
 

       

  
 



Άρα,               . Από το διάγραμμα προκύπτει             .  Από τις σχέσεις 1 και 2 προκύπτει 

ότι η καμπύλη (1) αντιστοιχεί στο υδρογόνο και η (2) στο μονοξείδιο του άνθρακα.  

γ)   ΔΗ<0 εξώθερμη /ευνοείται από τη μείωση της Τ. Σε θερμοκρασία Τ1 είναι μεγαλύτερη η [CH3OH]   

      (‘ευνοείται’’), άρα Τ1<Τ2. Σε Τ2>Τ1 η ταχύτητα αντίδρασης όμως είναι μεγαλύτερη και η ισορροπία  

      αποκαθίσταται ταχύτερα. 

 Β3)  

α)    Ομογενής κατάλυση : αντιδρώντα – καταλύτης βρίσκονται στην ίδια φάση (aq) 

β)    Σχήμα 3 

γ)    ΔΗ<0 εξώθερμη, ο καταλύτης μειώνει την ενέργεια ενεργοποίησης 

 

ΘΕΜΑ Γ: 
 

Ελαϊκό οξύ C17H33COOH Mr=282 

Γ1) 

α)    Α: CH3(CH2)7 -CH(Br)-CH(Br)-(CH2)7COONa 

    B:    CH3(CH2)7C≡C-(CH2)7COONa 

    Γ:    CH3(CH2)7CΗ2-CΗ2-(CH2)7COONa 

    Δ:    CH3(CH2)7CΗ2-CΗ2-(CH2)7COOΗ 

    Λ:    CH3(CH2)7CΗ2-CΗ2-(CH2)7COOCH2CH3 

   Χ:    Η2Ο 

   Ε:     CH3(CH2)7CΗ2-CΟ-(CH2)7COOΗ 

   Θ:    CH3(CH2)7CΗ2-C(CH3)(OMgBr)-(CH2)7COOΗ 

   Ι:    CH3(CH2)7CΗ2-C(CH3)(OΗ)-(CH2)7COOΗ 

   Ψ:    ΗCl 

   Z:    CH3(CH2)7CΗ2-CH(CN)-(CH2)7COOΗ 

   K:    CH3(CH2)7CΗ2-CH(COOH)-(CH2)7COOΗ 

β)    Διάλυμα Br2/CCl4 

γ)    5CH3(CH2)7CΗ2-CH(ΟΗ)-(CH2)7COOΗ+2KMnO4 +3H2SO4  

                                              5CH3(CH2)7CΗ2-CΟ-(CH2)7COOΗ+2MnSO4 + K2SO4 +8H2O 

δ)     Η Ε δεν δίνει την ιωδοφορμική αντίδραση γιατί δεν είναι μεθυλοκετόνη της μορφής -CO-CH3 

ε)    CH3(CH2)7C≡C-(CH2)7COOΗ +Η2Ο 
  
   [CH3(CH2)7CΗ=C(ΟΗ)-(CH2)7COOΗ]         

                     CH3(CH2)7CΗ=CΟ-(CH2)7COOΗ 



Γ2)  

α) n=m/Mr=141g/282g/mol=0,5mol οξέος 

nBr2=Cv=1M*0,81=0,8mol Br2 

Mol CH3(CH2)7CΗ=CΗ(CH2)7COOΗ+Βr2

    
    CH3(CH2)7CΗBrCΗBr(CH2)7COOΗ 

Αρχ 0.5 0.8  
Αντ/παρ -0.5 -0.5 +0.5 
Τελικά - 0.3 0.5 
 

Για το προϊόν Mr=442 και m=n*Mr=0.5mol*442g/mol=221g 

β) το CH2=CH2 αποχρωματίζει τα 0,3mol Br2 

CH2=CH2+Br2

    
    CH2Br- CH2Br 

0,3             0,3            0,3 

Για το αιθένιο: n=V/Vm V=0,3mol*22,4L/mol V= 6,72L C2H4 

ΘΕΜΑ Δ: 
Δ1) 

Mol C(S)        +     2H2        CH4 

Αρχ n n  
Αντ/παρ -n/4 -n/2 +n/4 
Χ.Ι. 3n/4 n/2 n/4 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: α=50% ή α=0,5- C σε περίσσεια, αντιδρούν τα 50/100 του Η2 

   
     

     
     

 
 
  

 
   

  
  

       

Αρχικά 100mol C και 100mol H2 

Δ2) 

α)    2CH4+2NH3+3O2  2HCN+6H2O 

β)    Για το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης καταναλώθηκαν nHCl=Cv=4*10-3mol. 

                                     mol  HCOONa + HCl  HCOOH +  NaCl 

                                              4*10-3    4*10-3          4*10-3       4*10-3 

i)    σε 20mL του Δ1:           
         

        
      

ii)    με βάση την καμπύλη ογκομέτρησης βλέπουμε ότι μετά την προσθήκη 10mL πρότυπου, το pH του  

        διαλύματος είναι 4. 

          Σε 10ml Δ. HCl: n=Cv=2*10-3mol 

 



mol HCOONa           + HCl              HCOOH         +  NaCl 

Αρχ 4*10-3 2*10-3
   

Αντ/παρ -2*10-3 -2*10-3
 +2*10-3

 +2*10-3
 

Τελικά 2*10-3 - 2*10-3
 2*10-3

 

 

Προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα HCOOΗ - HCOONa: 

                  
         

        
 

 

  
  

Ισχύει pH=pKa+log([HCOONa]/[ HCOOH])  pKa=4 Ka=10-4 

iii) στο Ι.Σ. περιέχονται 4*10-3mol HCOOH και ΝaCl. Το NaCl δεν επηρεάζει το pH του διαλύματος 

        
         

        
      

Mol HCOOH       +     2H2 O          HCOO- +H3O+ 

Χ.Ι. 0.1-X  X        X 

 

   
   

     
                        

iv)    καταλληλότερος δείκτης είναι αυτός στου οποίου την περιοχή αλλαγής χρώματος περιέχεται το pH 

του Ι.Σ.: το κυανούν της θυμόλης αφού 1,7<pHIΣ=2,5<3,2 

v)     το διάλυμα Δ1 περιέχει HCOONa με c=0.2M.  

                  Σε 2L  Δ1: nHCOONa=0,2M*2L=0,4mol HCOONa 

           Άρα, και η ποσότητα HCN (ισομοριακή) που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0,4mol HCN 

                                       2CH4 +2NH3+3O2  2HCN +6H2O 

                         Για το ΗCN n=V/Vm V=0.4*22.4=8,96L HCN 

Δ3) 

α)    το οξύ ΗCl αντιδρά με τη βάση ΗCOO-:        HCl + HCOO-  HCOOH + Cl- 

Μείωση της ποσότητας του HCOO-  μετατοπίζει την ισορροπία αριστερά λόγω Le Chatelier  για να αυξήσει 

το [HCOO- ]. Το σύστημα τείνει αλλά δεν μπορεί να αναιρέσει τη μεταβολή όμως. 

β) το NaOH δίισταται και αυξάνει τη [ΟΗ-]                             NaOH Na+ + OH- 

                                                                                          HCOO- + H2O  HCOOH+ OH- 

Η ισορροπία μετατοπίζεται αριστερά και [HCOO- ] αυξάνεται. 

γ)   με αύξηση του όγκου του δοχείου η χημική ισορροπία δεν επηρεάζεται αφού δεν μεταβάλλεται ο 

όγκος του διαλύματος. Δεν μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των ουσιών  που συμμετέχουν στην 

ισορροπία. Μεταβάλλεται η πίεση του δοχείου αλλά δεν υπάρχουν αέρια στην ισορροπία για να 

επηρεαστεί. 

 

Ντάλης  Βαγγέλης,   χημικός 


