
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΧΗΜΕΙΑ(15/6/2018) 

ΘΕΜΑ Α 
 

A1. β. 
 

Α2. β. 
 

Α3. γ. 
 

Α4. δ. 
 

Α5. δ. 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α) 12Μg:1s22s22p63s2, 3η περίοδοσ και 2η ομάδα 

    5Β:1s22s22p1, 2η περίοδοσ και 13η ομάδα 

β) Γνωρίζουμε ότι η ατομική ακτίνα ενόσ ςτοιχείου αυξάνεται όςο πιο αριςτερά 
βρίςκεται ςε μία περίοδο και πιο κάτω ςε μία ομάδα. Αφού το Μg βρίςκεται και πιο κάτω 
και πιο αριςτερά από το Β έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. 

γ) Παρατηρούμε ςημαντική αύξηςη ςτην ενέργεια τέταρτου  ιοντιςμού ςε ςχέςη με αυτή 
του τρίτου. Αυτό ςημαίνει ότι κατά τον τρίτο ιοντιςμό ςχηματίζεται ιόν με δομή 
ευγενούσ αερίου. Αυτό ςυμβαίνει ςτο Β (Β3+:1s2). 
δ) Από την 2p 

ε) Κατά τον ιοντιςμό ενόσ ςτοιχείου απομακρύνεται ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική ςτιβάδα του 

ατόμου, οπότε το επόμενο ηλεκτρόνιο είναι δυςκολότερο να απομακρυνθεί αφού δέχεται λιγότερεσ 

απώςεισ από τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια. 

Β2. 

α) (1):Η2 

    (2):CO  

β)Αφού η μεταβολή ςυγκέντρωςησ του αντιδρώντοσ που παρουςιάζει η καμπύλη 1 είναι διπλάςια από 

τη μεταβολή ςυγκέντρωςησ που παρουςιάζει η καμπύλη 2 αυτό ςημαίνει ότι η καμπύλη 1 αντιςτοιχεί 

ςτο Η2 και η καμπύλη 2 ςτο CO, αφού γνωρίζουμε ότι η μεταβολή τησ ςυγκέντρωςησ είναι αντίςτοιχη 

με τουσ ςτοιχειομετρικούσ ςυντελεςτέσ. 

 

 



γ) 

i) Μεγαλύτερη θερμοκραςία είναι η Τ2 αφού η ιςορροπία ςε αυτή τη περίπτωςη αποκαθίςταται πιο 

γρήγορα και η ςυγκέντρωςη τησ μεθανόλησ είναι μικρότερη αφού η ιςορροπία είναι μετατοπιςμένη 

προσ τα αριςτερά ςε ςχέςη με την Τ1. 

ii) Γνωρίζουμε ότι η αύξηςη τησ θερμοκραςίασ αυξάνει την ταχύτητα μίασ αντίδραςησ, οπότε η 

ιςορροπία αποκαθίςταται ταχύτερα ςτη Τ2. 

Β3. 

α) Η κατάλυςη είναι ομογενήσ επειδή το αντιδρών και ο καταλύτησ βρίςκονται ςτην ίδια φάςη. 

β) Το 3 

γ) Η αντίδραςη είναι εξώθερμη οπότε η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

προιόντων. Επίςησ η αντίδραςη 2 είναι καταλυόμενη οπότε έχει μικρότερη ενέργεια ενεργοποίηςησ 

από την 1. 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

α)  α) 
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β) Το διάλυμα Br2 ςε CCl4 είναι ένα κατάλληλο αντιδραςτήριο για τον έλεγχο τησ 
ακόρεςτότητασ μίασ οργανικήσ ένωςησ. 
 
γ)  

δ) Δεν δίνει ιωδοφορμική επειδή δεν έχε υδροξύλιο ςτον άνθρακα 2. 
 
ε) 
 
 



Γ2. 
 
α)n(Br2)=cV=1x0,8=0,8 mol 
n(ελαικού)=141/282=0,5mol 
 
 

 

 

 

 

m(πξνηόληνο)=0,5x442=221g 

β)    C2H4  +  Br2    C2H4Br2 

    0,3mol 0,3mol        0,3mol 

 

V(C2H4)=0,3x22,4=6,72L 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

n(mol)       C(s)    +     2H2(g)                ↔                            CH4(g) 

αξρηθά        x                  x  

Αλη/παξ       -y                -2y                                                      +y 

Ιζνξξνπία      x-y                x-2y                                                     y 

  

α=0,5=2y/x 

Kc=(x-2y/10)/(y/10)=0,1x=100 mol 

Δ2. 

α) 2ΝΗ3+2CΗ4+3O22HCN+6H20 

β) Σην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο γλωξίδνπκε όηη νη ειεθηξνιύηεο έρνπλ 

αληηδξάζεη πιήξωο νπόηε ηζρύεη: 

n(HCl)=n(HCOONa) 

c(HCl)V(HCl)=c(HCOONa)V(HCOONa) 

c(HCOONa)=0,2M 



β) Όηαλ πξνζηεζνύλ 10 mL από ην πξόηππν δηάιπκα έρνπλ δηαβηβαζηεί ζην 

νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα n(HCl)=0,2x0,01=0,002mol. 

n(mol)      HCl   +    HCOONa           HCOOH    +          NaCl 

  

αξρηθά     0,002           0,004     

Αλη/παξ     0,002           0,002                    0,002                     0,002 

Ιζνξξνπία -              0,002                     0,002                     0,002 

 

Πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα (HCOOH-HCOONa). 

C(HCOOH)=0,002/0,03=2/30M 

C(HCOONa)=0,002/0,03=2/30M 

pH=pKa+log(Cb/Ca)  Ka=10
-4

 

γ) Σην ηζνδύλακν ζεκείν ζην δηάιπκα πεξηέρνληαη 0,004mol HCOOH θαη 0,004mol 

NaCl.  

Οη ζπγθεληξώζεηο ηωλ ειεθηξνιπηώλ είλαη: 

C(NaCl)=0,004/0,04=0,1M 

C(HCOOH)=0,004/0,04=0,1M
 

NaClNa
+
+Cl

- 

Τα ηόληα πνπ πξνθύπηνπλ δελ αληηδξνύλ κε ην λεξό νπόηε δελ επεξεάδνπλ ην pH. 

HCOOH+H2O↔HCOO
-
+H3O

+ 

0,1-xM                   xM       xM 

 

Ka=10
-4
x

2
/0,1=10

-4
x=10

-2,5 

pH=2,5 

δ) Τν θπαλνύλ ηεο ζπκόιεο 

ε) Η πνζόηεηα ηνπ HCN είλαη ίζε κε ηε πνζόηεηα ηνπ ΗCOONa πνπ δηαιύζεθε ζην 

λεξό, νπόηε n(HCN)=n(HCOONa)=cV=0,2x2=0,4mol 

Άξα V(HCN)=0,4x22,4=8,96L 

Δ3. 

α) Τν HCl ζα αληηδξάζεη κε ην HCOONa θαη ζα παξαρζεί ΗCΟΟΗ, νπόηε ε 

ζπγθέληξωζε ηνπ HCOO
-
 ζα κεηωζεί. 



β) Με ηε πξνζζήθε ηνπ ΝaOH ζα δηαζηαζεί δίλνληαο αληόληα πδξνμεηδίνπ νπόηε 

ιόγω επίδξαζεο θνηλνύ ηόληνο ε ηζνξξνπία κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα αξηζηεξά νπόηε 

απμάλεηαη θαη ε ζπγθέληξωζε ηωλ ηόληωλ ΗCΟΟ
-
. 

γ) Δελ έρεη θακία επίδξαζε. 


