
    

Εξετάσειρ πποσομοίωσηρ Xημείαρ  

 
Θέια Α 

 Γζα ηζξ ενςηήζεζξ-πνμηάζεζξ Α1 έςξ Α5 κα βνάρεηε ημκ ανζειό ηδξ ενώηδζδξ ηαζ 

δίπθα ημ βνάιια πμο ακηζζημζπεί ζηδ ζςζηή απάκηδζδ. 

Α1. Ο ανζειόξ μλείδςζδξ ημο μλοβόκμο ζηζξ πδιζηέξ μοζίεξ BeO, Ο2, H2O2 ηαζ OF2 

είκαζ ακηίζημζπα:  

α.  -2, 0, -2, +2 
α.  -2, 0, -1, -2 
β.  -2, 0, -1, +2 
δ.  -2, 0, -2, +1  

                       
 

Μμκάδεξ 5 
Α2. Με επίδναζδ δζαθύµαημξ Βr2/ NaOH εα ακηζδνάζεζ δ παναηάης έκςζδ: 
 α. CH3CH2CH=O 
 α. CH3CH2CH2OΖ  
 β. CH4  
 δ. CH3COCH3 

Μμκάδεξ 5 
 
Α3. Πμζμ από ηα επόµεκα δζαθύµαηα πμο έπμοκ εενµμηναζία 25μC έπεζ µεβαθύηενδ 
ηζµή pH;  
 α. ΝΖ4Cl 
 α. H2SO4  
 β. CH3NH3Br 
 δ. KF 

Μμκάδεξ 5 
 
Α4. ημοξ 35μC ζημ ηαεανό κενό ζζπύεζ: 

α. pH > pOH  

α. Kw > 10-14  

β. [Ζ3Ο
+] > [ΟΖ-]  

δ. pH > 7  

Μμκάδεξ 5 

      

Α5. Πμζέξ από ηζξ επόιεκεξ ιεηααμθέξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ έπεζ ΓΖ < 0;  

α.  Ζ2Ο(s)  →   H2O(l) 

α.  Ζ2Ο(s)  →   H2O(g) 

β.  Ζ2Ο(g)  →   H2O(l) 

δ.  C2H5OH(l) → C2H5OH(g) 

Μμκάδεξ 5 
 
Θέια Β  
 
Β.1 Γζα ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμύκ κα επζθέλεηε  ακ είκαζ ςζηέξ ή Λ ακ είκαζ 
Λακεαζιέκεξ. 



    

α.Γζα ηδκ πδιζηή ακηίδναζδ: 4HCl(g)+O2(g) → 2Cl2(g)+2H2O(g). Ζ ιέζδ ηαπύηδηα ηδξ 
ακηίδναζδξ ζε έκα πνμκζηό δζάζηδια είκαζ u=0,05M/s. ημ ίδζμ πνμκζηό δζάζηδια βζα 
ηδκ ηαπύηδηα ηςκ οδναηιώκ ζζπύεζ uH2O =0,1M/s. 
α.Ζ πνμπακόθδ είκαζ μλύ ηαηά ημοξ Bronsted–Lowry μπόηε ηα οδαηζηά ηδξ δζαθύιαηα 
είκαζ όλζκα ηαζ έπμοκ ηζιή pH < 7 ζημοξ 250C. 
β.Τδαηζηό δζάθοια KHSO4 ειθακίγεζ ηζιή pH > 7 ζημοξ 250C. 
δ.ηδκ μνβακζηή έκςζδ CH3-CH=O μ άκεναηαξ ημο ηαναμκοθίμο έπεζ οανζδζζιό sp3. 
 

Μμκάδεξ 4  
 
Β.2 i) Να βίκεζ δ δθεηηνμκζαηή δόιδζδ ηςκ παναηάης πδιζηώκ ζημζπείςκ ηαζ ζόκηςκ 

24Cr, 25Mn+2, 35Br-, 16S 
ii) πόζα ιμκήνδ δθεηηνόκζα έπμοκ 
iii) πμζα από ηα ζημζπεία ακήημοκ ζηα ιέηαθθα ιεηάπηςζδξ? Δλδβήζηε βζαηί ηα 
ιέηαθθα ιεηάπηςζδξ ειθακίγμοκ ημζκέξ ζδζόηδηεξ ακ ηαζ ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ 
μιάδεξ. 
 
 

Μμκάδεξ 6 
 

Β.3 ∆ίκεηαζ δ ζζμννμπία: CO(g) + 2H2(g) ↔    CH3OH(g) ∆Ζ<0 
Πμζα επίδναζδ έπμοκ ζηδ εέζδ ηδξ ζζμννμπίαξ μζ παναηάης µεηααμθέξ;  
α) Δθάηηςζδ ηδξ εενµμηναζίαξ  
α) Πνμζεήηδ πμζόηδηαξ CO  
β) Αύλδζδ ημο όβημο µε ζηαεενή εενµμηναζία  
δ) Αθαίνεζδ πμζόηδηαξ Ζ2  
ε) Πνμζεήηδ ηαηαθύηδ  
ζη) Δζζαβςβή εοβεκμύξ αενίμο, µε V, Σ ζηαεενά. 

Μμκάδεξ 8  
Β.4 ε πμζέξ από ηζξ παναπάκς µεηααμθέξ εα µεηααθδεεί δ Kc ηαζ πώξ; 
 

Μμκάδεξ 3 
Β.5 Να βνάρεηε ζημ ηεηνάδζό ζαξ ημκ ανζειό ηδξ πδιζηήξ ιεηαηνμπήξ ηδξ ηήθδξ Η 
ηαζ δίπθα ζε ηάεε ανζειό ημ βνάιια ηδξ ηήθδξ ΗΗ, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζημ 
παναηηδνζζιό ηδξ ακηίδναζδξ ιε ηδκ μπμία δ πδιζηή ιεηαηνμπή πναβιαημπμζείηαζ. 
Έκαξ παναηηδνζζιόξ ζηδ ηήθδ ΗΗ πενζζζεύεζ. 
 

ηήθδ Η ηήθδ II 

1. αμοηέκζμ →  2-ανςιμαμοηάκζμ α.οπμηαηάζηαζδ 

2. ιεεάκζμ →   πθςνμιεεάκζμ α.απόζπαζδ 

3. πνμπέκζμ →   πμθοπνμπέκζμ β.πνμζεήηδ 

4. 2-πεκηακόθδ→   πεκηέκζμ δ.οδνόθοζδ 

 ε.πμθοιενζζιόξ 

Μμκάδεξ 4 
 
Θέια Γ 
 
Γ.1 Να πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ ηςκ εκώζεςκ ηαζ ηςκ ζγδιάηςκ 
πμο πνμηύπημοκ απμ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ: 

 Κμνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ A μλεζδώκεηαζ πανμοζία μλζκζζιέκμο 
δζαθύιαημξ KMnO4 πνμξ έκςζδ B. 

 Πνμζεήηδ ηδξ έκςζδξ B ζηδκ A ζπδιαηίγεζ ηδκ έκςζδ Γ ιε ιμνζαηό ηύπμ C4H8O2 

. 



    

 Ολείδςζδ ηδξ έκςζδξ Α πανμοζία μλζκζζιέκμο δζαθύιαημξ K2Cr2O7 δίκεζ ηδκ 
έκςζδ Γ. 

 Ζ έκςζδ Γ  ιε πνμζεήηδ HCN δίκεζ ηδκ έκςζδ Δ  

 Τδνόθοζδ ηδξ Δ μδδβεί  ζηδκ έκςζδ Ε 

 Ζ έκςζδ Γ ιε ηαηενβαζία ακηζδναζηδνίμο Fehling δίκεζ ηδκ έκςζδ Ζ ηαζ ίγδια 
  

Μμκάδεξ 9  
 
Γ2. ε έκα δμπείμ πςνίξ εηζηέηα πενζέπεηαζ µζα μνβακζηή έκςζδ δ μπμία είκαζ δοκαηό 
κα είκαζ: α. CH3CH2OΖ α. CH3CH2CH2CH2OΖ β. CH3CH2CH=O δ. CH3CΟCH3 ε. 
CH3CH2COΟΖ Πςξ µπμνμύµε κα δζαπζζηώζμοµε πμζα είκαζ δ έκςζδ αοηή, ακ 
δζαεέημοµε: A) Τδαηζηό δζάθοµα I2 / NaOH, B) Na Γ) Na2CO3 

 Μμκάδεξ 8  
Γ3. Έκα μµμβεκέξ µίβµα πμο απμηεθείηαζ από CH3CH2CH2OH ηαζ CH3CH=O ημ 

πςνίγμοµε ζε δύμ ίζα µένδ. Σμ πνώημ µένμξ ακηζδνά µε πενίζζεζα θεθίββεζμο οβνμύ 

ηαζ ζπδµαηίγεζ 14,3 g ζγήµαημξ. Σμ δεύηενμ µένμξ μλεζδώκεηαζ πθήνςξ µε όλζκμ 

δζάθοµα KMnO4 0,4M. Ζ μνβακζηή έκςζδ πμο πνμηύπηεζ απαζηεί βζα πθήνδ 

ελμοδεηένςζδ 300ml δζαθύµαημξ ΚOH 1M. Να οπμθμβζζημύκ:  

α. ηα mol ηςκ μοζζώκ ζημ ανπζηό µίβµα.  

α. μ όβημξ ημο δζαθύµαημξ ΚMnO4 πμο ηαηακαθώεδηε.  

Γίκμκηαζ Αr: Cu=63,5 ηαζ O=16 

  

Μμκάδεξ 8 (4+4) 
Θέια  Γ 
Τδαηζηό δζάθοια αζεεκμύξ ιμκμπνςηζημύ μλέμξ ΖΓ έπεζ C= 1Μ ηαζ όβημ 100mL  
Γ1. Πόζα θίηνα κενμύ πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ζημ δζάθοια ώζηε κα ιεηααθδεεί ημ 
pH ημο ηαηά ιία ιμκάδα;  

Μμκάδεξ 3 
Γ2. Να οπμθμβίζεηε ημκ θόβμ ηςκ ααειώκ ζμκηζζιμύ ημο ΖΓ ζημ ανπζηό ηαζ ζημ 
αναζςιέκμ δζάθοια.  

Μμκάδεξ 5 
 
Γίκμκηαζ Κα = 10-6 ηαζ Κw=10-14 

Γ3.Τδαηζηό δζάθοια άθαημξ ΝαΑ έπεζ C= 0,5Μ ηαζ pH =10. Να οπμθμβίζεηε ημκ 
ααειό ζμκηζζιμύ ηδξ αάζδξ Α- ηαζ ηδ ζηαεενά ζμκηζζιμύ ημο αζεεκμύξ μλέμξ ΖΑ. 

Μμκάδεξ 6 
 
Γ4. Πόζα θίηνα κενμύ πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ζε 200mL ημο δζαθύιαημξ ώζηε κα 
ιεηααθδεεί ημ pH ηαηά ιία ιμκάδα; 

Μμκάδεξ 5 
 
 
 Γ5. Σμ αζεεκέξ ιμκμπνςηζηό μλύ ΖΒ ζε έκα οδαηζηό δζάθοια ζοβηέκηνςζδξ 0,02Μ 
έπεζ ααειό ζμκηζζιμύ 10-2. Πμζμ είκαζ ζζπονόηενμ μλύ, ημ ΖΑ ή ημ ΖΒ;  

Μμκάδεξ 6 
 
Γίκμκηαζ: Όθα ηα δζαθύιαηα έπμοκ εενιμηναζία 25μC ηαζ Κw=10-14 
 

 

 

 

 



    

 

 

Λύζεζξ 

Θέια Α 

Α.1 β   

Α.2 δ   

Α.3 δ  

Α.4 α  

Α.5 β 

 

Θέια Β 

 
Β.1  
α.ςζηό 
α. Λάεμξ 
β. Λάεμξ  
 δ.Λάεμξ 
 
Β.2 i-ii) 24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, 6 ιμκήνδ  

25Mn+2: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, 5 ιμκήνδ 

35Βr-1: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p6, 0 ιμκήνδ 

16S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 , 4 ιμκήνδ 
ii) Σα ιέηαθθα ιεηάπηςζδξ ακήημοκ ζε δέηα δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ. Καηά ηδκ 
δθεηηνμκζαηή ημοξ δόιδζδ δ 4s οπμζηζαάδα ζοιπθδνώκεηαζ πνζκ ηδκ 3d 
οπμζηζαάδα. Έηζζ ηα δθεηηνόκζα ελςηενζηήξ ζηζαάδαξ παναιέκμοκ ζηαεενά ιε 
απμηέθεζια κα ειθακίγμοκ πανόιμζεξ πδιζηέξ ζδζόηδηεξ. 
 
Β.3-Β.4 α. Μεηαηόπζζδ πνμξ ηα δελζά. Αύλδζδ ημο Kc  
α. Μεηαηόπζζδ πνμξ ηα δελζά. ηαεενό Kc  
β. Μεηαηόπζζδ πνμξ ηα ανζζηενά. ηαεενό Kc  
δ. Μεηαηόπζζδ πνμξ ηα ανζζηενά. ηαεενό Kc  
ε. Γεκ έπμοµε µεηαηόπζζδ. ηαεενό Kc  
ζη. Γεκ έπμοµε µεηαηόπζζδ. ηαεενό Kc. 
 
Β.5 1-β, 2-α, 3-ε, 4-α 
 
Θέια Γ.  
 
Γ1.  
Α: CH3CH2OH   
B: CH3COOH         
Γ: CH3COOCH2CH3   
Γ: CH3CHO             
E:CH3CH(CN)OH  
Z: CH3CH(OH)COOH     
Ζ: CH3COOH 
 
Γ2. Η) Με οδαηζηό δζάθοµα I2/NaOH ακηζδνμύκ ηαζ δίκμοκ ηίηνζκμ ίγδµα μζ εκώζεζξ α 
ηαζ δ.  
ΗΗ) Με Na ακηζδνμύκ μζ α, α, ε ηαζ δίκμοκ αένζμ Ζ2. 



    

ΗΗΗ) Με Na2CO3 ακηζδνά µόκμ δ ε ηαζ δίκεζ αένζμ CO2. 
Δπμµέκςξ δ έκςζδ α εα δώζεζ ηαζ ηδκ Α) ηαζ ηδκ Β) ακηίδναζδ ηζ έηζζ εα ανμύµε ζε 
πμζμ δμπείμ ανίζημκηαζ δ α ηαζ δ δ. Ζ ε δίκεζ ηδ Γ) ακηίδναζδ ηζ έηζζ ανίζημοµε ημ 
δμπείμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ. Ζ α δίκεζ ηδκ ακηίδναζδ Β) ηαζ αθμύ έπμοµε λεπςνίζεζ 
ηδκ α ηαζ ηδκ ε µπμνμύµε κα ανμύµε ημ δζηό ηδξ δμπείμ. Ζ β δεκ δίκεζ ηαµία από ηζξ 
ακηζδνάζεζξ Α), Β), Γ). 
 
 
Γ3. 
1 μ µένμξ: 
 CH3−CH = O + 2CuSO4 + 5NαOH → HCOONα + Cu2O ↓ + 2Nα2SO4 + 3H2O 
 x mol                                                                         x mol 
 
x = 14,3 /143 =0,1 mol αθδεΰδδξ ζε ηάεε µένμξ.  
 
2 μ µένμξ: 
 5CH3CHO + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5 CH3CΟOH + 2MnSO4 + K2SO4 +3 H2O  

 5mol             2mol                            5mol    

 0,1mol          0,04mol                       0,1mol 

 

5 CH3CH2CH2OH+4KMnO4+ 6H2SO4 → 5 CH3CΟOH + 4MnSO4 + 2K2SO4 +11H2O 
5mol                      4mol                           5mol 

ymol                      4y/5mol                      ymol 

 
CH3COOH + ΚΟΖ → CH3COONα + Ζ2O 
0,1+y              0,1+y 
 
0,1+y = CV= 1·0,3=0,3 άνα y=0,2mol 
α ) Δπμµέκςξ ζημ ανπζηό µίβµα οπήνπακ 0,1·2=0,2 mol αθδεΰδδξ ηαζ 0,2·2=0,4 mol 
αθημόθδξ. 
α ) Σα mol ημο KMnO4 πμο ηαηακαθώεδηακ είκαζ: 0,04+4·0,2/5 =0,04+0,16=0,2mol 
Άνα V=n/C=0,2/0,4=0,5L= 500ml 
 
Θέια Γ   
Γ1. ημ ανπζηό δζάθοια:     

ΑΝΣΗΓΡΑΖ HΓ +  H2O       ↔      Γ-   +  H3O
+ 

Ανπζηά C 

Ακη/παν -π                             +π        +π 

Σεθζηά C-π                            π π  

      Ka = x2/ C-x  ηαζ επεζδή Κα /C=10
-4

<10
-2

 ζζπύεζ : 1-π ~1 άνα x = [H3O
+
] = 10

-3 
. 

Δπμιέκςξ pH= -log[H3O
+
 ]→ pH=3   

ημ ηεθζηό δζάθοια:     

ΑΝΣΗΓΡΑΖ HΓ +  H2O       ↔      Γ-   +  H3O
+ 

Ανπζηά C’ 

Ακη/παν -ρ                            +ρ +ρ 

Σεθζηά C’-ρ                           ρ          ρ 

 
pH’=pH+1 βζαηί ιε ηδκ αναίςζδ έπμοιε ιείςζδ ηδξ [H3O

+] ηζ επμιέκςξ ημ pH 
αολάκεηαζ: Άνα pH’=4→ [H3O

+ ]=10-4M=y 
 Ka = ρ2/ C’-ρ. Έζης Κα /C’=10-4

<10
-2

 ζζπύεζ : 1-ρ ~1 άνα C’= 10-2 M. Δπμιέκςξ     
pH= -log[H3O

+ ]→   pH=4   
Αναίςζδ: nανπ = nηεθ →Cανπ*Vανπ = Cηεθ*Vηεθ→  Vηεθ= 10L, άνα VH2O=9.9 L 
Γ2.  Γζα ημοξ ααειμύξ ζμκηζζιμύ ζζπύεζ: 



    

α 1 = x/C  ηαζ α 2 = ρ/C’  , δζαζνώκηαξ ηζξ δύμ ζπέζεζξ ηαηά ιέθδ έπμοιε ηεθζηά α1/α2 = 
1/10.                                         
 
Γ3. Από ηδ δζάζηαζδ ημο άθαημξ έπμοιε:  
 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ NaA → Na+ + A- 

Σεθζηά                                 C        C       C 

 
Σμ Νa+ δεκ ζμκηίγεηαζ βζαηί πνμένπεηαζ από ζζπονή αάζδ. 
 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ Α- +  H2O       ↔      HΑ  +  OH- 

Ανπζηά C 

Ακη/παν -π                             +π        +π 

Σεθζηά C-π                           π            π  

 
pH =10 άνα p OH=4 άνα [ΟΖ-]= 10-4 Μ Δπμιέκςξ C -π ≈ C ηαζ Kb = x2/C άνα Kb 

=2*10-8. Όιςξ Κα* Κb =Κw, άνα Κα = 5*10-7. Γζα ημ ααειό ζμκηζζιμύ ζζπύεζ α = x/C  

από όπμο α= 2*10-4.  

Γ.4 Από ηδ δζάζηαζδ ημο άθαημξ έπμοιε: 
  

ΑΝΣΗΓΡΑΖ NaA → Na+ + A- 

Σεθζηά                               C’           C’       C’ 

 
Σμ Νa+ δεκ ζμκηίγεηαζ βζαηί πνμένπεηαζ από ζζπονή αάζδ. 
 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ Α- +  H2O       ↔      HΑ  +  OH- 

Ανπζηά C’ 

Ακη/παν -ρ                             +ρ       +ρ 

Σεθζηά C’-ρ                           ρ          ρ 

pH’=pH-1 βζαηί ιε ηδκ αναίςζδ ιεζώκεηαζ δ [ΟΖ- ] ηζ επμιέκςξ αολάκεηαζ δ [Ζ3Ο
+].  

pH=9 άνα pOH=5 άνα [ΟΖ-]=10-5 Μ. Δπμιέκςξ C-π ≈ C ηαζ Kb = x2/C άνα  Kb =5*10-

3.  Καηά ηδκ αναίςζδ έπμοιε: nανπ = nηεθ → Cανπ*Vανπ = Cηεθ*Vηεθ→ Vηεθ= 20L, άνα 
VH2O=19.8 L 
Γ.5. Κα(ΖΒ) = α2C/ α-1= α2C→ Κα(ΖΒ)= 2*10-6 . Κα(ΖΒ)>Κα(ΖΓ) επμιέκςξ ημ ΖΒ 
είκαζ ζζπονόηενμ μλύ από ημ ΖΑ. 
 


