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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2018 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. β 

Α2. β 

Α3. γ 

Α4. δ 

Α5. δ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

α. 12Mg: 1s22s22p63s2 : 3η περίοδος και 2η ομάδα 

5Β: 1s22s22p1: 2η περίοδος και 13η ομάδα 

β.  

 2η ομάδα  13η ομάδα 

2ηπερίοδος   B 
3ηπερίοδος Μg   

 

 

 

μείωση ατομικής ακτίνας 
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To Mg βρίσκεται πιο αριστερά και πιο κάτω στον περιοδικό πίνακα άρα 

έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το Β, γιατί σε μια περίοδο η ατομική 

ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τα αριστερά καθώς μειώνεται το 

δραστικό πυρηνικό φορτίο (πρωτόνια μείον εσωτερικά e-) κι έτσι 

μειώνεται η έλξη πυρήνα και ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας, άρα 

αυξάνεται η ατομική ακτίνα. Σε μια ομάδα προς τα κάτω αυξάνεται η 

ατομική ακτίνα γιατί το δραστικό πυρηνικό φορτίο μένει σταθερό αλλά 

αυξάνεται ο αριθμός των στιβάδων που έχουν e-. 

γ. Παρατηρούμε Εi4>>Ei3 έτσι το Χ μετά τον 3ο ιοντισμό αποκτά δομή 

ευγενούς αερίου άρα είναι το 5Β που γίνεται Β3+: 1s2 (δομή 2He). 

δ. Πιο εύκολα απομακρύνεται το e- της 2p γιατί έχει μεγαλύτερη ενέργεια 

σε σχέση με τα άλλα ηλεκτρόνια του ατόμου αυτού (έλκεται ασθενέστερα 

από τον πυρήνα γιατί είναι πιο μακριά από αυτόν). 

ε. Ειναι Εi2>Ei1 γιατί πιο εύκολα αποσπάται e- από το ουδέτερο άτομο σε 

σχέση με το φορτισμένο ιόν του. 

Β2. 

α. Καμπύλη (1) στο Η2 και καμπύλη (2) στο CO. 

β. Ο λόγος είναι ότι η μεταβολή στη συγκέντρωση στην καμπύλη (1) είναι 

διπλάσια απ’ ότι στην καμπύλη (2). Άρα η (1) αντιστοιχεί στο Η2 που έχει 

συντελεστή 2 ενώ το CO έχει συντελεστή 1. 

γ. i) Τ2>Τ1, μεγαλύτερη γιατί σε λιγότερο χρόνο η CH3OH αποκτά 

σταθερή συγκέντρωση δηλαδή αποκαθίσταται ισορροπία. Επίσης η 

συγκέντρωση της CH3OH είναι μικρότερη στη θέση ισορροπίας στη  
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καμπύλη Τ2 άρα η θέση ισορροπίας μετατοπίστηκε αριστερά που είναι η 

ενδόθερμη αντίδραση, με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

ii) Σε μεγαλύτερη θερμοκρασία τα μόρια των αντιδρώντων έχουν 

μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια άρα υπάρχει αύξηση αριθμού 

αποτελεσματικών συγκρούσεων ανά sec (ανά μονάδα όγκου). Έτσι, 

υπάρχει αύξηση ταχύτητας και μείωση του χρόνου μέχρι την χημική 

ισορροπία. 

B3. 

α. Είναι ομογενής γιατί στην ίδια φάση βρίσκονται ο καταλύτης και το 

αντιδρών. 

β. Το σχήμα 3. 

γ. Με τη προσθήκη καταλύτη μειώνεται η ενέργεια ενεργοποίησης ενώ η 

ΔΗ μένει σταθερή. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

α. Α: CH3(CH2)7CHBrCHBr(CH2)7COOH 

Β: CH3(CH2)7CC(CH2)7COONa 

Γ: CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COONa 

Δ: CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COOΗ 

Λ: CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COOCΗ2CH3 
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Ε: CH3(CH2)7CH2CO(CH2)7COOΗ 

 

X: H2O 

 

Θ:  

 

Ι:  

 

Ψ: HCl 

Z: CH3(CH2)7CH2CHCΝ(CH2)7COOH 

Κ: CH3(CH2)7CH2CHCOOH(CH2)7COOH 

 

β. To Br2/CCl4 

γ. 5CH3(CH2)7CH2CHOH(CH2)7COOH + 2KMnO4 + 3H2SO4 →

5CH3(CH2)7CH2CO(CH2)7COOH+ K2SO4 +  2MnSO4 + 8H2O 

δ. Όχι, γιατί δεν περιέχει την ομάδα του τύπου  

 

ε. CH3(CH2)7CC(CH2)7COOH + H2O 
𝐻𝑔/𝐻𝑔𝑆𝑂4,𝐻2𝑆𝑂4
→             

[CH3(CH2)7CH=C(OH)(CH2)7COOH]  CH3(CH2)7CH2CO(CH2)7COOH. 
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Γ2.  

nελαϊκού οξέος =
m

Mr
=
141

282
= 0,5mol 

nBr2 = C ∙ V = 0,8mol 

α.  CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH +  Βr2 CH3(CH2)7CHBrCHBr(CH2)7COOH 

αρχικά 0,5    0,8   

αντιδρούν    0,5    0,5 

παράγονται         0,5 

τελικά     0,3    0,5 (mol) 

mπρ.= Μrn= 4420,5 =221g 

β. Από την παραπάνω αντίδραση περισσεύουν 0,8-0,5=0,3mol Br2 που αντιδρούν στη 

συνέχεια με C2H4. 

C2H4   +  Br2     C2H4Br2 

0,3mol  0,3mol       

Άρα ο ελάχιστος όγκος C2H4 είναι: V=0,322,4=6,72L. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 

𝐶(𝑠) + 2𝐻2(𝑔) ↔ 𝐶𝐻4(𝑔) 

αρχικά   x 

αντιδρούν   y   2y   

παράγονται    y 

τελικά   x-y  x-2y  y (mol) 

𝛼 =
2𝑦

𝑥
= 0,5 → 𝑥 = 4𝑦 (1) 

𝐾𝑐 =
[𝐶𝐻4]

[𝐻2]
=

𝑦
10

(
𝑥 − 2𝑦
10 )

2 =

𝑦
10
(2𝑦)2

102

= 0,1 

10𝑦

4𝑦2
 = 0,1y=25 

(1)
→ 𝑥 = 100 

 

Δ2 

α. 2CH4(g) + 2NH3(g) + 3O2(g)  → 2HCN(g) + 6H2O(g) 

β. i. Δ1: 2L HCOONa20mL, +HCl 0,2M 

nHCOONa= nHCl C0,02=0,20,02C=0,2M 
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ii. Όταν V=10mL αντιδρά η μισή ποσότητα του HCOONa  

HCOONa  +  HCl    HCOOH + NaCl (δεν επηρρεάζει το pH) 

αρχικά 410-3   210-3 

αντιδρούν 210-3   210-3  

παράγονται      210-3 

τελικά 210-3   0  210-3  (mol) 

Ισχύει pH= pKa + log
[HCOO−]

[HCOOH]
→ 4 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔

1

15
1

15

→ 𝑝𝐾𝑎 = 4 → 𝐾𝑎𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 = 10
−4 

iii. Στο ισοδύναμο σημείο: Vτελ=20+20=40mL=0,04L 

CHCOOH=
4∙10−3

4∙10−2
=0,1M 

HCOOΗ + H2Ο ↔  HCOO- + Η3Ο
+  

αρχικά 0,1   

αντιδρούν x   

παράγονται     x  x 

τελικά 0,1-x    x  x  (M) 

Ισχύει Κα=
[𝛨𝐶𝑂𝑂−]∙[𝐻3𝑂

+]

[𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻]
 10−4 =

𝑥2

0,1−𝑥
  [H3O

+]= 10−2,5𝑀 

pH=-log[H3O
+]=2,5 
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iv. Καταλληλότερος δείκτης είναι το κυανούν της θυμόλης γιατί το pH του 

ισοδύναμου σημείου περιέχεται στην περιοχή pH αλλαγής χρώματος του 

δείκτη. 

v. Επειδή παράγεται ισομοριακή ποσότητα HCOONa από το HCN έχουμε: 

nHCN = nHCOONa 

Στα 20mL διαλύματος   410-3 mol HCOONa 

Στα 2000mL    x=0,4 mol HCOONa 

Άρα 0,4mol HCN. 

VHCN=0,422,4=8,96L 

Δ3 

α. Προσθήκη ΗClαύξηση [Η3Ο
+], μείωση της [ΟΗ-] άρα μείωση της [ΗCOO-]. 

β. Προσθήκη ΝaOHαύξηση της [ΟΗ-], η θέση ισορροπίας μετατοπίζεται 

αριστερά, άρα και αύξηση της [ΗCOO-]. 

γ. Η αύξηση του όγκου του δοχείου δεν επηρεάζει τη θέση ισορροπίας γιατί οι 

ουσίες που συμμετέχουν είναι υγρά και έτσι οι συγκεντρώσεις όλων των ουσιών 

του διαλύματος παραμένουν σταθερές. 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Τις απαντήσεις των θεμάτων επιμελήθηκαν οι χημικοί του πρότυπου 

Φροντιστηριακού Κέντρου Άνοδος: 

Κουτρουμάνος Ιωάννης 

Λυμπεροπούλου Ιωάννα 

Χιώτη Οδύσσεια 

 

Σχόλιο επί των θεμάτων 

Τα σημερινά θέματα Χημείας είχαν μεγάλη έκταση με πολλά ερωτήματα και 

κάλυψαν όλη την ύλη. Οι διατυπώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό επιστημονικά 

επαρκείς και δεν δημιούργησαν ιδιαίτερο πρόβλημα στους μαθητές. 

Πιστεύουμε όμως ότι η επιλογή του ελαϊκού οξέος στο Θέμα Γ της 

οργανικής χημείας, καθυστέρησε και άγχωσε τους μαθητές. 

Τα θέματα απαιτούσαν σωστή διαχείριση του χρόνου από τους μαθητές που 

εξάντλησαν το τρίωρο. Νομίζουμε ότι ένας σημαντικός λόγος δυσκολίας 

των θεμάτων ήταν το διαφορετικό ύφος που ήταν διατυπωμένα τα θέματα 

και ορισμένες λεπτομέρειες που περιείχαν. 

Πιο συγκεκριμένα 

Το θέμα Α ήταν απλό. 

Το θέμα Β απαιτούσε γνώση σε βάθος της θεωρίας και κριτική ικανότητα. 

Το θέμα Γ είχε δυσκολίες λόγο της ένωσης που επιλέχθηκε στο διάγραμμα. 
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Το θέμα Δ ήταν συνδυασμός των κεφαλαίων 4ο και 5ο και εξέτασε σε βάθος 

τις γνώσεις των μαθητών σ’αυτά τα δυο βασικά κεφάλαια της ύλης. 

Σίγουρα τα σημερινά θέματα ήταν πιο δύσκολα από τα περσινά και οι 

άριστες βαθμολογίες θα είναι λιγότερες από πέρυσι. 

 


