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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α ΘΕΜΑ 

Α1. Α          Α2. Δ         Α3. Β          Α4. Α         Α5. Α 

Α6. α) Λ         β) Σ         γ) Σ         δ) Λ         ε) Λ 

Β ΘΕΜΑ 

Β1. α) Β 

β) Και στις 2 περιπτώσεις εμφανίζονται διαμοριακές δυνάμεις διασποράς ή London, 
που εξαρτώνται από τη σχετική μοριακή μάζα (που εδώ είναι ίδια) και από το σχήμα 
του μορίου. Στο διμεθυλοπροπάνιο το σχήμα είναι μάλλον σφαιρικό και η επαφή 
μεταξύ των μορίων μικρή με αποτέλεσμα οι δυνάμεις διασποράς να είναι 
ασθενέστερες και το σημείο βρασμού να είναι μικρότερο.  

Β2. α) Β 

β) Το Δ2 έχει μικρότερη συγκέντρωση καθώς έχει η διαλυμένη ουσία έχει μεγαλύτερη 
Mr. Έτσι, το διάλυμα αυτό εμφανίζεται υποτονικό σε σχέση με το διάλυμα Δ1 και τα 
μόρια του Η2Ο μετακινούται προς το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης, δηλαδή 
προς τα αριστερά. Ως αποτέλεσμα, η στάθμη του διαλύματος Δ1 ανέρχεται και του Δ2 
κατέρχεται. 

Β3.  

α) 2KCN + 5NaClO + 2HCl → 2CO2 + N2 + 5NaCl + 2KCl + H2O  

β) 6Ηg + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Hg2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O  

γ) 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 

Β4. . α) Κατά την πορεία μιας αντίδρασης η συγκέντρωση των αντιδρώντων μειώνεται  
καμπύλη που κατεβαίνει αντιστοιχούν στα αντιδρώντα ενώ οι καμπύλη που 
ανεβαίνουν αντιστοιχούν στα προϊόντα. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η 
αύξηση της συγκέντρωσης ενός από τα προϊόντα είναι διπλάσια από την αύξηση της 
συγκέντρωσης του άλλου προϊόντος και ίση με τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντιδρώντων. Και επειδή οι μεταβολές των συγκεντρώσεων είναι ανάλογες των 
στοιχειομετρικών συντελεστών τους, η καμπύλη α θα αντιστοιχεί στα αντιδρώντα ΝΟ 
και Η2 (έχουν όμοια καμπύλη), η β θα αντιστοιχεί στο Η2Ο και η γ στο Ν2. 

β) υ = - 
 
 ∙  

[ ] = -  ∙  
,  = 0,003 M/s άρα σωστή απάντηση η (ii). 

γ) υ =  ∙ υΗ2Ο οπότε υΗ2Ο = 2υ = 0,006 Μ/s άρα σωστή απάντηση η (iii). 

 

 



 

Γ ΘΕΜΑ 

Γ1. α) ΔΗo = ΔHf°(Sb2O3) + 3·ΔHf°(H2O(g)) −2·ΔHf°(SbH3(g)), οπότε ΔHf°(SbH3(g)) = 147,5 
kJ·mol−1. 

β) Η μετατροπή, H2O(l) → Η2Ο(g) είναι ενδόθερμο φαινόμενο (ΔΗ > 0) και άρα η 
ΔHf°(H2O(g)) θα έχει αλγεβρικά μεγαλύτερη τιμή από τη ΔHf°(H2O(l)). Επομένως, η ΔΗo 
= ΔHf°(Sb2O3) + 3·ΔHf°(H2O(g)) −2·ΔHf°(SbH3(g)) θα έχει μεγαλύτερη τιμή. 

Γ2. α) H2O2(aq) + 2HI(aq) → I2(s) + 2H2O(ℓ).  

β) Το οξειδωτικό σώμα είναι το Η2Ο2 και το αναγωγικό το ΗΙ.  

γ) 2 mol I2(s). 

Γ3. α) [Ν2Ο5] = 0,01 Μ, [ΝΟ2] = 0,02 Μ, [Ο2] = 0,005 Μ. 

β) υ = 1,25·10−5 Μ·min−1, 2,5·10−5 Μ·min−1, 5·10−5 Μ·min−1, 1,25·10−5 Μ·min−1. 

γ) [ΝΟ2] = 0,04 Μ, [Ο2] = 0,01 Μ. 

δ) Αυξάνεται, λόγω αύξησης του συνολικού αριθμού mol (από καταστατική εξίσωση). 

Γ4. (α) Για c < 0,8 M ο AgNO3(aq) είναι σε έλλειμμα και αντιδρά όλη η ποσότητά του 
παράγοντας αναλογικά όλο και μεγαλύτερο ποσό θερμότητας καθώς το ποσό 
θερμότητας είναι ανάλογο με τις ποσότητες των αντιδρώντων σωμάτων. Για c = 0,8 
Μ η ποσότητα του AgNO3(aq) είναι σε στοιχειομετρική αναλογία με την ποσότητα του 
Cu(s) ενώ για c > 0,8 M ο AgNO3(aq) είναι σε περίσσεια και δεν παράγεται μεγαλύτερο 
ποσό θερμότητας. 

(β) Για c = 0,8 M η ποσότητα του AgNO3(aq) είναι n = 0,8·0,1 = 0,08 mol. 

Από τη στοιχειομετρική αναλογία της αντίδρασης προκύπτει ότι: 

Cu(s) + 2AgNO3(aq) → 2Ag(s) + Cu(NO3)2(aq) 

                              0,04mol       0,08               0,08      0,08 

Όταν αντιδρούν 0,08 mol AgNO3(aq) ελευθερώνονται 12 kJ 

                                1 mol                                     x = 150 kJ 

Επομένως: ΔΗ = −150 kJ. 

 

 
 
Δ ΘΕΜΑ 
Δ1. A) i. καμπύλη (1): Β, καμπύλη (2): Γ, καμπύλη (3): Α.  
Η καμπύλη που λείπει αντιστοιχεί στο σώμα Δ.  
 



ii. Αρχικά:  
nA = C·V = 0,3·2 = 0,6 mol A  
nB = C·V = 0,2·2 = 0,4 mol B 

 
Έλεγχος περίσσειας:  
λΑ = 0,6 και λΒ = 0,2 δηλαδή λΑ > λΒ άρα το Α σε περίσσεια.  
Εφόσον το Β είναι σε έλλειμμα:  
για tν: 0,4 – 2x = 0 ↔ x = 0,2 mol οπότε nA = 0,4 mol, nB = 0, nΓ = 0,4 mol και nΔ = 0,2 mol 
 

 

 

 

Β) 

  

 

Γ) i. Έστω ο νόμος ταχύτητας υ = k · [A]x · [B]y Διαιρούμε κατά μέλη τα δεδομένα των 
δύο πρώτων πειραμάτων, οπότε προκύπτει y=1 και τα δεδομένα των πειραμάτων 1 
και 3, οπότε προκύπτει x=1. Επομένως, ο νόμος ταχύτητας της αντίδρασης είναι:   
υ = k · [A] · [B] και η αντίδραση είναι 2ης τάξης. 
ii. Αντικαθιστώντας στο νόμο ταχύτητας τα παραματικά δεδομένα και λύνοντας ως 
προς k, προκύπτει ότι: k = 2 · 10 -1 L·mol-1·s-1 
iii. Η αντίδραση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή γιατί οι εκθέτες στο νόμο ταχύτητας 
διαφέρουν από τους στοιχειομετρικούς συντελεστές των αντιδρώντων. 
 
Δ) Το 1ο στάδιο είναι το πιο αργό καθώς είναι αυτό που δίνει το νόμο ταχύτητας της 
αντίδρασης. 
 
Δ2. Α) Από τη μορφή του διαγράμματος παρατηρούμε πως ο ρυθμός μεταβολής της 
συγκέντρωσης της αλκοόλης είναι σταθερός (ευθεία γραμμή), επομένως και η 
ταχύτητα της αντίδρασης θα παραμένει σταθερή και θα είναι ίση με: 



 
B) Εφόσον ο ρυθμός μείωσης της συγκέντρωσης είναι σταθερός, η συγκέντρωση θα 
μειώνεται αναλογικά με το χρόνο, επομένως θα έχει υποδιπλασιαστεί στο μισό του 
συνολικού χρόνου, δηλαδή για t = 50 s. 


