
ΘΕΜΑΤΑ Π.Μ.∆.Χ 

1) 2,2Mol ΝΗ3  εισάγονται  σε κλειστό δοχείο όγκου 1lt και διασπώνται παρουσία καταλύτη 

σε Ν2 και Η2. Το  γραµµοµοριακό κλάσµα του Η2 στο µίγµα βρέθηκε 0,125 στους 127
οC.   

α) Ποιος ο ρόλος του καταλύτη;   

β) Να υπολογισθεί η Κc και να δοθεί η σχέση που συνδέει την Κc µε την Κρ ,   

γ) Το αέριο µίγµα διαβιβάζεται σε νερό, όπου διαλύεται όλη η ΝΗ3 και προκύπτει διάλυµα 

Χ όγκου 20lt. ι) Ποιο το ΡΗ του διαλύµατος Χ; Κβ=10-5 .ιι)  Με πόσο νερό πρέπει να αραι-

ωθεί το διάλυµα Χ για να µεταβληθεί το ΡH του κατά 1 µονάδα;   

δ) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµιχθούν το διάλυµα το διάλυµα Χ και το διάλυµα 

HCI 0,1Μ για να προκύψει διάλυµα µε ΡΗ=9.   

ε) Ποια είναι η µέγιστη δυνατή συγκέντρωση 100ml διαλύµατος µη υδρολυόµενου άλατος 

µονοσθενούς µετάλλου, που µπορεί να αναµιχθεί µε 100ml από το διάλυµα Χ, χωρίς να κα-

ταβυθιστεί υδροξείδιο του µετάλλου, όπου Ksp= 7 10-8. 

2) Με υδατικό διάλυµµα οξέος ΗΑ µε ΡΗ=χ γίνονται 2 πειράµατα. 1)Για την εξουδετέρωση ο-

ρισµένου όγκου του οξέος απαιτείται πενταπλάσιος όγκος διαλύµατος ΚΟΗ  0,002Ν   2)Ο-

ταν προσθέσουµε στο διάλυµµα του οξέος ποσότητα στερεού άλατος του Καλίου του οξέος 

ΗΑ ( χωρίς µεταβολή του όγκου) το ΡΗ παραµένει σταθερό και ίσο µε χ. α)Ποια η αρχική 

συγκέντρωση του οξέος ΗΑ. β)Ποια η εκτίιµησή  σας για την ισχύ του ΗΑ. γ)Ποια η τιµή 

του χ,    

δ) Αν V lt του διαλύµατος ΗΑ αναµιχθούν µε ίσο όγκο διαλύµατος άλατος ΜΒ της ίδιας 

συγκέντρωσης µε εκείνη του  οξέος, ποιες οι συγκεντρώσεις των ιόντων Α- και Μ+ στο διά-

λυµα µετά την αποκατάσταση χηµικής ισορροπίας;    Ksp=10-10.  

3) Ισοµοριακά διαλύµατα KCI  και οξικού αµµωνίου CH3COONH4 έχουν το καθένα ΡΗ=7. Η 

προσθήκη 1ml διαλύµατος HCI 0,1Μ σε 1lt καθενός από τα διαλύµατα, µεταβάλλει το ΡΗ 

του διαλύµατος KCI σε 4, ενώ έχει ασήµαντη επίδραση στο ΡΗ του διαλύµατος  

CH3COONH4 . ∆ώστε σύντοµη εξήγηση. 

4) Πόσα ΟΗ- περιέχονται σε 1cm3 διαλύµατος µε ΡΗ=13; 

5) Οι Ksp για τα NiC2O4  και Na3[AlF6] είναι ίσες µε 4 10
-10. Ποια σχέση συνδέει τις διαλυ-

τότητες σε mol/lt; ∆ικαιολογείστε το αποτέλεσµα. 

6) Σε 1 l διαλύµατος ΗΑ µε ΡΗ=3 προσθέτουµε 9 l Η2Ο και παίρνουµε 10 l διαλύµατος µε 

ΡΗ=4. Σε 1 l διαλύµατος ΗΒ µε ΡΗ=3 προσθέτουµε 9 l Η2Ο και παίρνουµε 10l διαλύµα-

τος  µε ΡΗ=3,5. Τι συµπεραίνετε για την ισχύ των ΗΑ και ΗΒ;  Εξηγείστε. 

7) Τα ιόντα Βα+2 και Cα+2  µπορούν να διαχωριστούν µε καταβύθιση του χρωµικού άλατος 

του ενός από τα δύο σε όξινο διάλυµα. Η συγκέντρωση του χρωµικού ιόντος ελέγχεται µε 

προσθήκη οξέος σύµφωνα µε την εξίσωση:   

  HCrO4
- � H++CrO4

-2    

µε Ksp=5 10-7. Βρείτε το ΡΗ στο οποίο η µέγιστη ποσότητα του ενός άλατος µπορεί να κα-

ταβυθιστεί από διάλυµα που είναι 0,1Μ σε Βα+2 και 0,1Μ σε Ca+2 δίχως να καταβυθιστεί 

το άλλο.   

∆ίνονται:  Ksp: CaCrO4:7.10
-4,  



  Ksp: BaCrO4  : 10
-10   

 και [HCrO4)=0,01M. 

8) Η ένωση  AgSCN  είναι ένα λευκό δυσδιάλυτο αλάτι µε Ksp=10-12. Ο Fe+3 µε τα ανιόντα 

SCN- δίνει το ερυθρό ευδιάλυτο σύµπλοκο (FeSCN)+2  που έχει σταθερά διαστάσεως 

Κ=10-2 και το χρώµα του συµπλόκου διακρίνεται όταν η συγκέντρωσή του είναι µεγαλύτε-

ρη ή ίση µε 10-5. Σε διάλυµα AgNO3 10
-3 Μ και 10-3 Μ Fe(NO3)3 προστίθεται KSCN. Υ-

πολογίστε την [Ag+] την στιγµή που πρωτοεµφανίζεται η ερυθρή απόχρωση του Fe(CN)+2.  

9) ∆ύο άχρωµες ουσίες Χ και Ψ αντιδρούν, δίνοντας έγχρωµη ένωση Ζ. Οι χρόνοι που απαι-

τούνται, για διάφορες αρχικές συγκεντρώσεις των Χ και Ψ, προκειµένου να προκύψει χρώ-

µα καθορισµένης έντασης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

[Χ], Μ [Ψ], Μ t, sec 

0,05 0,05 44 

0,05 0,10 22 

0,10 0,05 44 

i.  Ο Νόµος Ταχύτητας της αντίδρασης είναι:  

α) ν= Κ.[Ψ]1/2,   

β) ν= Κ.[Ψ],    

γ) ν= Κ.[Ψ]-1,   

δ) ν= Κ.[Χ].[Ψ]. 

10) Υδατικό διάλυµα αιθανόλης µε περιεκτικότητα 0,1Μ έχει ΡΗ περίπου:  

α) 1, β) 13, γ) 7, δ) 0,1. 

11) Θεωρούµε την ισορροπία:  

Βr2 + H2O $ Br- + BrO- +2H+.  

Τίνος από τα επόµενα σώµατα η προσθήκη θα µετατοπίση την ισορροπία προς τα δεξιά; 

Α) ΝαΒr,  Β) ΚΟΗ,  Γ) Η2SO4,  ∆) ΚCΙ. 

12) Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να προσθέσουµε σε 5ml διαλύµατος ΗΑ 0,2Μ, ώστε να ε-

λαττωθεί το ΡΗ του διαλύµατος:  

α) 5ml νερό, β) 5ml δλµ ΗΑ 0,3Μ,  γ) 5ml δλµ ΗΑ 0,1Μ,  δ) 5ml δλµ ΚΟΗ 0,2Μ. 

13) Τα στοιχεία Χ και Υ έχουν ατοµικούς αριθµούς 9 και 20 αντίστοιχα. Η ένωση που προκύ-

πτει από τα δύο στοιχεία θα είναι:  

α) οµοιοπολική ΥΧ,   

β) ιοντική ΥΧ,   

γ) οµοιοπολική ΥΧ2,   

δ) ιοντική ΥΧ2. 

14) Για την εξουδετέρωση 50ml ενός διαλύµατος του ασθενούς οξέος ΗΑ απαιτούνται 42ml 

διαλύµατος ΝαΟΗ. Σε 50ml του ίδιου διαλύµατος ΗΑ προστίθενται 21ml του ιδίου διαλύ-

µατος ΝαΟΗ και το ΡΗ του προκύπτοντος διαλύµατος είναι 5. Ποια η Κα του ΗΑ; 

15) Εστέρας µε Μ.Τ. C5Η10Ο2 ανάγεται µε υδρογόνο "εν τω γεννάσθαι". 'Ετσι προκύπτουν δύ-

ο αλκοόλες, από τις οποίες µόνο η µία αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα ΚΜηΟ4. Ο εστέρας έ-

χει την µορφή:  

α) C3Η7 CΟΟCH3,   

β) CH3CΟΟC3Η7,   



γ) C2Η5CΟΟC2Η5,   

δ) ΗCΟΟC4Η9. 

16) Ποια από τις επόµενες ενώσεις βρίσκεται σε 4 ισοµερείς µορφές:  

α) 2-µέθυλοεξαδιένιο-2,4   

β) τρυγικό οξύ,   

γ)4-µέθυλοεξένιο-2   

δ) βουτεν-3-όλη-2. 

17) Ποια από τις επόµενες ενώσεις, οι οποίες έχουν παραπλήσια Μ.Β. έχει το χαµηλότερο ση-

µείο ζέσεως:  

α) οξικό οξύ,   

β)ισοβουτάνιο,  

γ) ισοπροπυλαµίνη,  

δ) προπανόλη-2. 

18) Ποια από τις επόµενες αλκοόλες ∆ΕΝ θα δώσει αλκένιο µε αφυδάτωση:  

α) 3-µέθυλοβουτανόλη-2,   

β) 2-µέθυλοβουτανόλη-2,   

γ) 2,2-διµεθυλοπροπανόλη-1,   

δ) πεντανόλη-2. 

19) Πόσοι από τους ισοµερείς υδρογονάνθρακες µε Μ.Τ. C5Η8 αντιδρούν µε µηλεϊνικό ανυδρί-

τη:  α) 1, β) 2,  γ) 3,  δ) 4. 

20) Οργανική ουσία Α µε Μοριακό τύπο C5Η8Ο είναι µια ακόρεστη αλδεΰδη µε ένα ασύµµε-

τρο άτοµο άνθρακα. Αν η Α αντιδράσει µε φαινυλοµαγνησιοβρωµίδιο δίνει προϊόν, το οποί-

ο υδρολύεται και δίνει ένωση Β, C11Η14Ο.  

α) Να βρεθεί ο Συντακτικός τύπος, το όνοµα και τα στερεοϊσοµερή της Α.  

β) Να γραφούν οι αντιδράσεις. 

γ) Να βρεθεί ο Συντακτικός τύπος και τα στερεοϊσοµερή της Β, να αριθµηθούν και να βρε-

θούν τα ζεύγη εναντιοµερών και διαστεροϊσοµερών. 

21) α) Ο µηλονικός αιθυλεστέρας παρασκευάζεται βιοµηχανικά µε την αντίδραση αιθανόλης 

και κυανοξικού οξέος παρουσία H2SO4. Να γραφεί η αντίδραση.  

β)Προτείνατε σειρά αντιδράσεων βάσει των οποίων µπορεί να παρασκευασθεί το µεθυλο-

προπανικό οξύ, µε πρώτες ύλες τον µηλονικό αιθυλεστέρα, CH3ΟΗ και ανόργανες ενώσεις. 

22) Έχουµε ένα διάλυµα ΝαΗCΟ3 0,1Μ. ∆ίνονται οι σταθερές ιοντισµού του ανθρακικού οξέος 

Κ1=4,4K10
-7
 mοl/L και Κ2=4,7K10

-11
mοl/L. Το διάλυµα αυτό είναι: 

i) Ουδέτερο 

ii) Βασικό 

iii) Όξινο 

iv) Οξειδωτικό. 

23) Η διαλυτότητα του Cα(ΟΗ)2 είναι 0,08g στα 100ml νερού. Με την ισχυρή βάση αυτή είναι 

δυνατόν να δηµιουργήσουµε διάλυµα µε µέγιστη τιµή pΗ: 

i) 12,32 

ii) 13,5 

iii) 13,21 

iv) 14,00 



24) Έχουµε ένα υδατικό διάλυµα 0,10Μ ΗCΟΟΝΗ4. Το pΗ του διαλύµατος αυτού, αν οι στα-

θερές διάστασης του µυρµηκικού και της αµµωνίας είναι αντίστοιχα Κα=1,8K10
-4
 mοlKdm

-3
 

και Κb=1,8K10
-5
mοlKdm

-3
 είναι: 

i) 1,0 

ii) 6,5 

iii) 6,0 

iv) 7,5 

25) Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα χρησιµοποιούσατε για την πιστοποίηση της εξουδετέ-

ρωσης υδατικού διαλύµατος µυρµηκικού οξέος (Κα=1,8K10
-4
 mοlKL

-1
) από υδατικό διάλυµα 

αµµωνίας (Κb=1,8K10
-5
mοlKL

-1
); 

i) Ερυθρό του κογκό (3,0-5,2) 

ii) Μπλε της βρωµοθυµόλης (6,0-7,2) 

iii) Μπλε του µεθυλίου (9,4-14,0) 

iv) Φαινολοφθαλεΐνη (9,3-9,8) 

26) Αραιώνουµε ένα υδατικό διάλυµα ∆ και δεν διαπιστώνουµε καµία µεταβολή στο pΗ αυτού. 

Το διάλυµα ∆ είναι δυνατόν να περιέχει: 

i) ΝΗ4Cl 

ii) CH3COONa 

iii) CH3COONH4 

iv) Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις ουσίες. 

27) Υδατικό διάλυµα ∆1 ΗΝΟ3 έχει pΗ=χ. Αν αναµείξουµε το διάλυµα ∆1 µε υδατικό διάλυµα 

ΚΝΟ3 προκύπτει διάλυµα ∆3 µε pΗ=ψ. Για τους αριθµούς χ και ψ: 

i) Ισχύει χ=ψ 

ii) Ισχύει χ<ψ 

iii) Ισχύει χ>ψ 

iv) Μπορεί να ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις. 

28) Σε ένα διάλυµα βάσης περιέχονται 0,01mοl ιόντων ΟΗ
-
. Αν στο διάλυµα αυτό προσθέσου-

µε 0,01mοl ΗCl θα προκύψει διάλυµα: 

i) Ουδέτερο 

ii) Βασικό 

iii) Όξινο 

iv) Ουδέτερο ή βασικό 

29) ∆ίνονται τα στοιχεία 11Να, 17Cl, 19K. Για τις ατοµικές ακτίνες ισχύει: 

i) RK> RCl > RNa. 

ii) RK> RNa > RCl. 

iii) RNa> RCl > RNa. 

iv) RNa > RCl > RK. 

30) ∆ίνονται τα στοιχεία  12Μg,  16S, 20Cα. Για τις ενέργειες πρώτου ιονισµού ισχύει η σχέση: 

i) ΕCα < ΕΜg < ΕS.  

ii) ΕS < ΕΜg < ΕCα.  

iii) ΕΜg < ΕS < ΕCα.  

iv) ΕCα < ΕS < ΕΜg.  

31) Η ΚC της αντίδρασης: 

ΗΑ(aq) + B
-
(aq) 7 HB(aq) + A

-
(aq) 

Είναι ίση µε 3. Αν η Κα,ΗΑ = 3K10
-5
 mοlKL

-
, να βρεθεί: 

i) Το pΗ υδατικού διαλύµατος του οξέος ΗΒ συγκέντρωσης 0,1Μ. 



ii) Τα mοl ΗCl που πρέπει να προσθέσουµε σε 1L διαλύµατος ΝαΒ 0,1Μ, για να προκύψει 

διάλυµα µε pΗ=5; 

32) ∆ύο χηµικά στοιχεία Α και Β ανήκουν στην πρώτη οµάδα του Περιοδικού Πίνακα και έ-

χουν ατοµικούς αριθµούς Ζ και Ζ+10. 

i) Να βρείτε την τιµή του Ζ. 

ii) Να γράψετε τους ηλεκτρονικούς τύπους των ενώσεων Ε1 και Ε2 αντίστοιχα των στοι-

χείων Α και Β µε φθόριο (Ζ=9) 

iii) Να εξετάσετε αν τα υδατικά διαλύµατα των ενώσεων Ε1 και Ε2 είναι ηλεκτρικά αγώγι-

µα. 

iv) Υδατικό διάλυµα ∆1 της ένωσης Ε1 συγκέντρωσης c1=0,2Μ έχει pΗ=2. Να βρείτε το pΗ 

ενός διαλύµατος ∆2 της ένωσης Ε2 που έχει συγκέντρωση c2=0,5Μ. 

v) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε τα δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2, ώστε να 

προκύψει ουδέτερο διάλυµα. 

33) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ, ∆, Ε, µε βάση τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Η Α είναι µη κυκλική ένωση µε µοριακό τύπο C8Η16Ο2  

• C8Η16Ο2 + Η2Ο $   
Η

+
  
    Β + Γ 

• Γ + ΝαΗCΟ3 ! ∆ + CΟ2(g) + …. 

• Η σχετική µοριακή µάζα της ένωσης Β, ΜrB = MrΓ + 14 

• Β + ΚΜnΟ4 + Η2SΟ4 ! καρβονυλική ένωση Ε. 

• Η ένωση Ε δεν αντιδρά µε αντιδραστήριο Fehling 

• Η ένωση Β δεν αντιδρά µε διάλυµα Ι2 και ΝαΟΗ. 

34) ∆ίνεται το σχήµα 

 
Ποιος ο ελάχιστος όγκος υδατικού διαλύµατος ΚΜnΟ4 0,2Μ οξινισµένου µε Η2SΟ4 απαι-

τείται για πλήρη οξείδωση ενός ισοµοριακού µίγµατος από C3Η6Ο και της ένωσης Β µάζας 

11,8g; 

 

 

 

• C3Η6Ο + CuSΟ4 + ΝαΟΗ ! Cu2Ο + Α + … 

• C3Η6Ο  + Η2  ! Β. 


