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ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΔΚΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΣΔΚΝΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2022 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

ΥΖΜΔΗΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

ΘΔΜΑ Α  
Α1.  α 
Α2.  δ 
Α3.  γ 
Α4.  β 
 
Α5.   
α.Σ  β.Λ  γ.Λ  δ.Σ  ε.Σ  
 

ΘΔΜΑ Β  
 
Β1.  α 
 

20Ca (1s2, 2s2,2p6,3s2,3p6,4s2) 
 

16S (1s2, 2s2,2p6,3s2,3p4) 
 
 

Β1.  β 
 
 

20Ca2+ (1s2, 2s2,2p6,3s2,3p6,)     
 
                                                                               

16S
2+ (1s2, 2s2,2p6,3s2,3p2)  

 
Τν Ca κε ηελ απνκάθξπλζε 2e- απνθηά δνκή επγελνύο αεξίνπ                                                                              

(K2L8M8 ) γηα απηό θαη ε ελέξγεηα ηξίηνπ ηνληηζκνύ ζα είλαη κεγαιύηεξε από 

ηελ αληίζηνηρε ηνπ ζείνπ κε δνκή αληίζηνηρα (K2L8M4 ) θαζώο ε εμσηεξηθή 

ζηνηβάδα ηνπ Ca  είλαη ζπκπιεξσκέλε κε 8e- θαη θαηαζηξέθεηαη ε ζηαζεξή 

δνκή επγελνύο αεξίνπ. 

 
Β2  
 
NaCl  Na+    + Cl- 
0,1 M             0,1M    0,1M 
 
 



    

2 
 

Τν δηάιπκα NaCl είλαη ηνληηθό έρεη i=2 θαη ηζρύεη ν ηύπνο Π=iCRT=0,2RT.  
Τν δηάιπκα γιπθόδεο είλαη κνξηαθό θαη ηζρύεη ν ηύπνο Π=CRT=0,1RT. 
 
Δπεηδή ηα δύν δηαιύκαηα βξηζθνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία ε σζκσηηθή 
πίεζε ηνπ NaCl είλαη κεγαιύηεξε από ηεο γιπθόδεο θαη ζπγθεθξηκέλα 
δηπιάζηα. 
 
 
Β3.  
2P(s) +5/2 O2 (g) →P 2O5 (s), ΓΗ1   Αληίδξαζε 1 

2P(s) +5/2 O2 (g) →P 2O5 (l), ΓΗ2   Αληίδξαζε 2 

 

Οη αληηδξάζεηο είλαη εμώζεξκεο άξα ΓΗ<0 θαη κεηά από αληηζηξνθή ηεο 

αληίδξαζεο 1 πξνθύπηεη: 

2P(s) +5/2 O2 (g) →P 2O5 (l),      ΓΗ2   Αληίδξαζε 2 

P 2O5 (s)→2P(s) +5/2 O2 (g)       -ΓΗ1   Αληίδξαζε 1 

Καη αλ ηηο πξνζζέζνπκε θαηά κέιε πξνθύπηεη  

P 2O5 (s)→P 2O5 (l), ΓΗ2 -ΓΗ1 όκσο ε κεηαηξνπή ηνπ ζηεξενύ ζε πγξό είλαη 
ελδόζεξκε αληίδξαζε επνκέλσο ΓΗ2 -ΓΗ1>0 θαη θαηά ζπλέπεηα  ΓΗ2>ΓΗ1 
θαη θαηά απόιπηε ηηκή   ǀΓΗ2ǀ  <  ǀΓΗ1ǀ 
 
 
ΘΔΜΑ Γ  
Γ1.  
 
C3H6O2 κε γεληθό κνξηαθό ηύπν CλΗ2λΟ2         Δζηέξαο ή Ομύ 
C3H6O κε γεληθό κνξηαθό ηύπν CλΗ2λΟ      Αιδεϋδε ή Κεηόλε 
C3H4     κε γεληθό κνξηαθό ηύπν CλΗ2λ- 2         Αιθίλην ή Αιθαδηέλην 
 
Δθόζνλ ην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ 1 αληηδξά κε ηα Α1 θαη Α3, αιιά όρη κε ην 
Α2, πξόθεηηαη γηα ηελ έλσζε C3H4 κε γεληθό κνξηαθό ηύπν CλΗ2λ- 2      θαη 
ζπγθεθξηκέλα είλαη ην αιθίλην CH3C≡CH πξνπίλην. 

 
CH3C≡CH + Νa CH3C≡CΝα + 1/2Η2 
CH3C≡CH + Br2                  CH3C(Br)=CH(Br)    ή  CH3C≡CH + 2Br2              
CH3C(Br)2CH(Br)2      

 
Τν πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ 2 αληηδξά κε ην Α1, αιιά όρη κε ην Α2 θαη Α3 άξα 
είλαη ην νμύ C3H6O2 κε γεληθό κνξηαθό ηύπν CλΗ2λΟ2 θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ην 
CH3CΖ2CΟΟH πξνπαληθό νμύ 
 
CH3CΗ2CΟΟH+Νa CH3CΗ2CΟΟNa + 1/2Η2 
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Τν πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ 3 αληηδξά κε ην Α2 αληηδξαζηήξην Fehling, αιιά 
όρη κε ην Α1θαη Α3 άξα πξόθεηηαη γηα αιδεϋδε κε ηύπν CH3CH2CHO 
πξνπαλάιε 
 
CH3CH2CHO + 2CuSO4 + 5NaOH → CH3CH2COONa + Cu2O + 2Na2SO4 + 
3H2O  
 
Γ2.  
α.  
CλΗ2λ+1ClMr=50,5=> 12λ+(2λ+1)*1+35,5=50,5 => 14λ + 36,5=50,5 => 14λ=14 
=> λ=1 
 
Δπνκέλσο πξόθεηηαη γηα ηελ ελσζε κε κνξηαθό ηύπν CΗ3Cl έλσζε Α. 
 
CΗ3Cl + ΝaCN CΗ3CN + ΝaCl  κε Β νξγαληθή έλσζε ην CΗ3CN. 
 
CΗ3CΝ + 2Η2            CΗ3CΗ2NΗ2     κε Γ νξγαληθή έλσζε ην  CΗ3CΗ2NΗ2 
 
CΗ3CΝ + 2Η2Ο CΗ3CΟΟΗ + NΗ3    κε Γ νξγαληθή έλσζε ην  CΗ3CΟΟΗ . 
 
β.   Αξρηθά ηα mol ηεο έλσζεο   CΗ3Cl  n=m/Mr= 10,1/50,5=0,2mol 
 
CΗ3Cl + ΝaCN CΗ3CN + ΝaCl  κε Β νξγαληθή έλσζε ην CΗ3CN. 
0,2mol  
x                                      x             x 
0,2-x                                x             x 
 
 
H νξγαληθή έλσζε CΗ3CN κε πνζόηεηα xmol ρσξίδεηαη ζε δύν ηζνκνξηαθά 
δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2 κε πνζόηεηεο αληίζηνηρα x/2 θαη x/2 mol.  
 
 
CΗ3CΝ + 2Η2    CΗ3CΗ2NΗ2 
x/2                                   x/2 
 
θαη επεηδή ε κάδα ηεο έλσζεο   CΗ3CΗ2NΗ2  είλαη 1,8gr  επνκέλσο 
 
θαη ε αληίζηνηρα Mr =2*12+7*1+1*14=24+7+14=45 ηα n ηεο έλσζεο 
CΗ3CΗ2NΗ2   ζα είλαη n=m/Mr=1,8/45=0,04 δειαδή x/2=0,04 άξα x=0,08,  
ελώ ν όγθνο είλαη 200ml=0,2 L 
 
C=n/V=0,04/0,2=0,2M   CΗ3CΗ2NΗ2 
 
 
Μ/ CΗ3CΗ2NΗ2   + Η2Ο          CΗ3CΗ2NΗ3

+   + OΗ- 
 0,2 
 ς                                          ς                          ς 
         0,2-ς   ς                          ς 
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pH = 11,5 =>pOH = 2,5 επνκέλσο ς = [OH- ] = 10-2,5M 
 
Kb = ς2 /(0,2-ς) =>Kb = 10-5  /0,2 =>Kb = 5*10-5 

 

 
 
γ.  CΗ3Cl + ΝaCN     CΗ3CN + ΝaCl 
     0,2 mol 
      ρ                              ρ                  ρ 
     0,2-ρ                         ρ                  ρ 
 
Με ρ=0,08 επνκέλσο ε απόδνζε είλαη α=x/0,02=0,08/0,2=0,4 ή 40% 
 
 
δ.  Γ νξγαληθή έλσζε είλαη ην  CΗ3CΟΟΗ κε ρ/2=0,08/2=0,04mol ζε 
400ml=0,4L 
 
C=n/V= 0,04/0,4=0,1M 
 
 
Μ/CΗ3COOH   + Η2Ο  CΗ3COO-   + Η3O

+ 
           0,1 
 k   k       k 
         0,1-k k       k 
 
Ka = k2 /(0,1-k) => 10-5 = k2 /0,1 =>k2 = 10-6 =>k= 10-3 
επνκέλσο k = [Η3O

+] = 10-3M  άξα pH=3 
 

ΘΔΜΑ Γ  
Γ1.  
α. 2HI + H2O2            I2+ 2H2O 
 
β. Παξαηεξνύκε όηη ην I νμεηδώλεηαη, δειαδή απμάλεηαη ν αξηζκόο νμείδσζεο 
ηνπ από -1 ζε 0 ζε ειέπζεξε θαηάζηαζε άξα ην αλαγσγηθό ζώκα είλαη ην ΗΙ, 
ελώ ην νμπγόλν Ο αλάγεηαη δειαδή κεηώλεηαη ν αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ από -
1 ζε -2, άξα ην νμεηδσηηθό ζώκα είλαη ην H2O2 . 
 
Γ2. Όπσο πξνθύπηεη από ην δηάγξακκα ζε ζεξκνθξαζία ζ1 ε ηζνξξνπία 
απνθαζίζηαηαη ζε ρξόλν t1 θαη ζε ζεξκνθξαζία ζ2 ε ηζνξξνπία 
απνθαζίζηαηαη ζε ρξόλν t2 όπνπ t2<t1. Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
ηζνξξνπία απνθαζίζηαηη πην γξήγνξα ζεκαίλεη όηη νη δύν ηαρύηεηεο 
αληίδξαζεο είλαη κεγαιύηεξεο θαη άξαε ζεξκνθξαζία είλαη 
κεγαιύηεξε.Δπνκέλσο ζ2>ζ1. 
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Γ3. α. Σε ζεξκνθξαζία ζ1 ηζρύεη 
 
            Μ/ I2 (g)      2I(g) 
Aξρ.      0,4 
Α/Π        ρ                    2ρ 
Παξακ.  0,4-ρ              2ρ 
 
Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 0,4-ρ=0,2 άξα ρ=0,2  
 
Κc1=[I]2/[ I2]=(2*0,2) 2/0,4=0,8 
 
α1=x/0,4=0,2/0,4=0,5 ή 50% 
 
Σε ζεξκνθξαζία ζ2 ηζρύεη 
 
         Μ/ I2 (g)          2I(g) 
Aξρ.      0,4 
Α/Π        ς                   2ς 
Παξακ.  0,4-ς             2ς 
 
Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 0,4-ς=0,1 άξα ς=0,3   
 
Κc2=[I]2/[ I2]=(2*0,3) 2/0,1=3,6 
 
α2=ς/0,4=0,3/0,4=0,75 ή 75% 
 
 
β. Παξαηήξνπκε  όηη ζηε 2ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιύηεξε 
ε ΧΙ κεηαηνπίζηεθε δεμηά αθνύ ππάξρεη κεγαιύηεξε πνζόηεηα Ι. Σύκθσλα κε 
ηελ αξρή Le Chatelier ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ηελ ΧΙ ζηελ 
ελδόζεξκε θνξά.Δπνκέλσο ε αληίδξαζε δηάζπαζεο είλαη ελδόζεξκε. 
 


