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ΘΕΜΑ Α
Α1. β
Α2. γ
Α3. α
Α4. γ
Α5. β

ΘΕΜΑ Β
Β1.

α.
β. Θα απορροφηθεί στο στοµάχι διότι απορροφάται στη µια ιοντική της µορφή άρα ως οξύ
άρα σύµφωνα µε αρχη Le CHatelier θα µετατοπιστεί προς τα αριστερά
Β2. α. Β(g) →B(g)+ + eC(g)+→C(g)2+ + eβ. Σωστή απάντηση είναι η i διότι τα σωµατίδια έχουν την ίδια ηλεκτρονιακή δοµή .
∆ιαφέρουν ως προς τον αριθµό των πρωτονίων που στη περίπτωση του C+ ασκείται
µεγαλύτερη ελκτική δύναµη στα ηλεκτρόνια άρα και µικρότερο το µέγεθος του C+
B3. Παρατηρούµε ότι παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα Ο2 και η ταχύτητα είναι µικρότερη
άρα σωστή απάντηση είναι η 2 διότι µε την προσθήκη διαλύµατος 0,1 Μ αραιώνεται το
διάλυµα άρα η συγκέντρωση του αντιδρώντος µειώνεται άρα και η ταχύτητα ενώ τα
moles αυξάνονται
Β4. α. Κc= [CO2]/[CO] για δεδοµένη θερµοκρασία ο λόγος είναι ο ίδιος άρα και τα moles
στη ισορροπία είναι τα ίδια
β.Είναι στερεό αυξάνεται η ποσότητα του στερεού η ισορροπία δε µετατοπίζεται αλλά η
ισορροπία είναι δυναµική και όχι στατική άρα θα βρεθεί στο PbO, CO, CO2 , όπου υπάρχει
οξυγόνο
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. α. ΗΒr β. Η2Ο
∆ : CH3[CH2]4CH(CN)[CH2]9CH=O
Z: CH3[CH2]4CH(COOH)[CH2]9CH=O
E: CH3[CH2]4CHCO[CH2]9COOH
Θ: CH3[CH2]4CH(ΟΗ)[CH2]9CΟΟΗ
Λ: CH3[CH2]4CH(ΟΗ)[CH2]9CΟΟCH2CH3
β. Μόνο η Β
CH3[CH2]4 CH(Br)[CH2]9CH=O + 2CuSO4 + 5NaOH → CH3[CH2]4 CH(Br)[CH2]9COONa +
Cu2O + 2Na2SO4 + 3H2O
γ. αλκοολικό ΝαΟΗ
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δ. 3CH3[CH2]4CH(OH)[CH2]9CH=O +2 Κ2Cr2O7 + 8H2SO4 → 3CH3[CH2]4CO[CH2]9COOH +
2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 11 H2O
Γ2. CH3CH(OH)COOH + NaOH →CH3CH(OH)COONa + H2O
Τα moles ίσα άρα 0,001 mol
[CH3CH(OH)COONa] = 0,001/0,05=0,02Μ
από διάσταση άλατος και ιοντισµό CH3CH(OH)COO- + Η2Ο ↔ CH3CH(OH)COOΗ + ΟΗπροκύπτει pH=8
β. m=0,001 ·90= 0,9g άρα 0,9%
Γ3. CH3CH(OH)COONa + ΗCl → CH3CH(OH)COOH + NaCl
(COONa)2 + 2HCl→(COOH)2 + 2NaCl
x+2y=0,5
5 CH3CH(OH)COOH + 2KMnO4 + 3H2SO4→5 CH3COCOOH + K2SO4 + 2MnSO4+ 8H2O
5(COOH)2 + + 2KMnO4 + 3H2SO4→10CO2 + K2SO4 + 2MnSO4+ 8H2O
άρα χ+y=0,3
x=0,1 mol CH3CH(OH)COONa
y=0,2 mol(COONa)2

ΘΕΜΑ ∆
∆1. 4ΝΗ3 + 5Ο2 →4ΝΟ +6Η2Ο
4ΝΗ3 +3Ο2→2Ν2 +6Η2Ο
οξειδωτικό :Ο2
αναγωγικό! ΝΗ3
∆2. 0,9 mol NO
άρα 0,1mol Ν2
από στοιχειοµετρία αντιδράσεων προκύπτει α=0,9/1,1= 9/11
∆3. α. εξώθερµη αντίδραση µε µείωση θερµοκρασία µετατοπίζεται προς τα δεξιά
β. Κc=[NO2]2/[NO]2[O2] = 4
γ. 2ΝΟ + Ο2 ↔2ΝΟ2
10-2x
10-x
20+2x
2x=25%20
x= 2,5 mol
άρα V=1,2L
∆V = 8,8 L
∆4. Θα µετατοπιστεί προς τα δεξιά µε αύξηση πίεσης αφού ευνοείται µε την αύξηση της
πίεσης
∆5. ΝΗ3 +
ΗΝΟ3 →ΝΗ4ΝΟ3
5V1-10V2
10V2
c1’ = 5V1-10V2/V1+V2
c2’= 10V2/V1+V2
από σταθερά ιοντισµού προκύπτει ότι V1/V2= 101/50
Τις απαντήσεις των θεµάτων επιµελήθηκε ο καθηγητής
Αλεξίου Αλέξανδρος
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