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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018 ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚEIOY 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α. 1-β,    2-β,    3-γ,   4-δ,   5-δ 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  

α. 12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 : 3η περίοδο 2η ομάδα τομέας s.  

5Β: 1s2 2s2 2p1 : 2η περίοδο και στη 13η ομάδα τομέας p.  

β. Η ατομική ακτίνα σε μία περίοδο του περιοδικού πίνακα αυξάνει 

από δεξιά προς τα αριστερά και σε μία ομάδα του περιοδικού 

πίνακα από πάνω προς τα κάτω άρα r B < r Mg. 

γ. Εi3 << Ei4. Κατά την απόσπαση του 4ου ηλεκτρονίου 

παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση της  ενέργειας ιοντισμού. 

Επομένως αποβάλλοντας 3 e το Β στοιχείο έχει αποκτήσει δομή 

ευγενούς αερίου κι καθίσταται πολύ δύσκολη η αποβολή ενός 

ακόμα e διότι έτσι καταστρέφεται η ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς 

αερίου. Άρα το στοιχείο Χ είναι το Β καθώς το Β+3 έχει 

ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς αερίου. 

δ. 2p 

ε. Πιο εύκολα φεύγει ηλεκτρόνιο από το ουδέτερο άτομο παρά 

από το φορτισμένο ιόν. 

 

Β2. 

α.  (1) Η2, (2) CO 

β. Η καμπύλη 1 έχει διπλάσια μεταβολή από την καμπύλη 2. Άρα 

θα έχει και μεγαλύτερο συντελεστή, για την ακρίβεια διπλάσιο. 
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γ.  

i. Τ2>Τ1 διότι η αντίδραση παρασκευής της CH3OH είναι εξώθερμη, 

άρα με την αύξηση της θερμοκρασίας η θέση της χημικής 

ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα αριστερά επομένως στη χημική 

ισορροπία έχουμε μικρότερη ποσότητα CH3OH. 

ii. Με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η μέση κινητική 

ενέργεια των αντιδρώντων μορίων. Έτσι αυξάνονται οι 

αποτελεσματικές συγκρούσεις άρα και η μέση ταχύτητα της 

αντίδρασης με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος αποκατάστασης 

της ισορροπίας. Έτσι στην Τ2 η ισορροπία αποκαθίσταται σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

Β3.  

α. Ομογενής διότι αντιδρών και καταλύτης στην ίδια φάση. 

β. Σχήμα 3 διότι η αντίδραση είναι εξώθερμη (ενέργεια προϊόντων 

< ενέργεια αντιδρώντων) και με τη χρήση καταλύτη μειώνεται η 

ενέργεια ενεργοποίησης.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

α.  

A. CH3(CH2)7CHBrCHBr(CH2)7COOH 

B. CH3(CH2)7CΞC(CH2)7COONa 

Γ. CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COONa 

Δ. CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COOH 

Ε. CH3(CH2)7CΟCΗ2(CH2)7COOH 

Z. CH3(CH2)7CH2CΗ(CN)(CH2)7COOH 

Θ. CH3(CH2)7C(CH3)(OMgBr)CH2(CH2)7COOH 

I. CH3(CH2)7C(CH3)(OH)CH2(CH2)7COOH 

K. CH3(CH2)7CH2CΗ(COOH)(CH2)7COOH 
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Λ.CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COOCH2CH3 

Χ. Η2Ο 

Ψ. HCl 

 

β. Br2/CCl4 

 

γ. 5 CH3(CH2)7CH(ΟH)CΗ2(CH2)7COOH + 2MnSO4 + H2SO4 → 5 

CH3(CH2)7CΟCΗ2(CH2)7COOH + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

 

δ. Διότι ΔΕΝ είναι της μορφής: 

CH3 C R

O  όπου R− : αλκύλιο CvH2v+1 

– 

 

ε. Πιθανό προϊόν: CH3(CH2)7CΟCΗ2(CH2)7COOH 

Ασταθής ένωση: CH3(CH2)7C(ΟΗ)=CΗ(CH2)7COOH 

 

Γ2.  

α. Mr C18H34O2 = 282 

n C18H34O2 = m/Mr = 0,5mol 

n Br2 = c∙V = 0,8∙1 = 0,8mol 

 

mol CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH+ Br2→ CH3(CH2)7CHBrCHBr(CH2)7COOH 

Αρχ. 0,5 0,8  

Αντ/Παρ. 0,5 0,5 0,5 

Τελ. 0 0,3 0,5 

 

Άρα στα προϊόντα έχουμε 0,5mol CH3(CH2)7CHBrCHBr(CH2)7COOH 

με Mr=442 

m= n∙ Mr = 0,5∙442 = 221g 
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β. C2H4 + Br2 → C2H4Br2 

κ=0,3mol  0,3mol 

V C2H4 = n∙22,4 = 6,72L 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. 

mol C(s) + 2H2(g) → CH4 

Αρχικά n    n   - 

Αντ/Π

αρα 
-x    -2x   x   

Τελικά n-x    n-2x  x   

α=2x/n  0,5= 2x/n  x= 0,25n 

 

Kc = 
[𝐶H4]

[H2]2
   n=100 mol 

 

Δ2. 

α. 

2CH4 + 2NH3 +3O2 → 2HCN + 6H2O 

 

β.  

ι) Στο ισοδύναμο σημειο nHCl = nHCOONa  

 0,2 ∙ 0,02 = C ∙0,02  C= 0,2M 

ιι) 

 

mol HCl + ΗCOONa → ΗCOOH  +  NaCl 

Αρχικά 0,004 0,002 - 

Αντ/Παρ 0,002 0,002 0,002 

Τελικά 0,002        - 0,002 
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[HCOOH]= 1/15 M   [HCOONa]= 1/15 M    

To διάλυμα είναι ρυθμιστικό οπότε: 

pH= pKa + logCb/Ca  pH= pKa  pKa=5  ka=10-5. 

 

iii)  

 

 [HCOOH]= 0,1M    

 

Μ ΗCOOH + Η2Ο  HCOO-   + H3O+ 

Αρχικά 0,1    

Ιον/Παρ y  y y 

Ι.Ι. 0,1 – y   y y 

 

Ka=y2/0,1  y =10-2,5   pH=2,5 

 

iv) Κυανουν της θυμολης 

διότι το πεδίο αλλαγής χρώματος περιέχει το ισοδύναμο σημείο. 

 

v) Το Δ1 περιέχει HCOONa 2L C=0,2M n=0,4 mol 

V(HCN) = 0,4 22,4=8,96 L 

 

Δ3.  

α. Αντιδρά με ΟΗ- οπότε μειώνεται η [ΟΗ-] άρα η αντίδραση 

κινείται προς τα δεξιά και η [ΗCOO-] ελαττώνεται. 

mol HCl + ΗCOONa → ΗCOOH  +  NaCl 

Αρχικά 0,004 0,004 - 

Αντ/Παρ 0,004 0,004 0,004 

Τελικά -        - 0,004 
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β.  Αυξάνεται η [ΟΗ-] άρα η αντίδραση κινείται προς τα 

αριστερά και η [ΗCOO-] αυξάνεται. 

γ. Δεν έχουμε καμιά μεταβολή. 

 

 


