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 ΘΕΜΑ A  
Α1. Για τισ ερωτήςεισ 1.1 – 1.4 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ 
ερϊτηςησ και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. 
 
Α1.1 Σε κλειςτό δοχείο ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία:  (g) (g) (g)B    . H πίεςθ 

ςτο δοχείο είναι ίςθ με 20 atm. Διατθρϊντασ ςτακερι τθ κερμοκραςία, 
διπλαςιάηουμε τον όγκο του δοχείου. Όταν αποκαταςτακεί νζα χθμικι ιςορροπία, θ 
πίεςθ ςτο δοχείο είναι δυνατό να είναι: 
α.  10 atm     β. 40 atm 
γ. 16 atm     δ. 8 atm 
           
   
Α1.2 Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του χλωρίου ςτισ χθμικζσ ουςίεσ Cl2, CCl4, KClO3 και 
NaClO είναι αντίςτοιχα:  
α.  0, -1, +5 και +1   β. 0, +1, +5 και +1 
γ. 0, +4, +5 και +2   δ. 0, -4, +4 και +1 
           
   
Α1.3 Ζςτω θ αντίδραςθ (g) (g) (g)2 3    . Αν ο ρυκμόσ που ελαττϊνεται θ 

ςυγκζντρωςθ του Α είναι 0,10 M/s, θ ταχφτθτα ςχθματιςμοφ του Γ είναι:  
α.  0,10 M/s     β. 0,30 M/s 
γ. 0,15 M/s    δ. 0,067 M/s. 
    

Α1.4 Για τθ χθμικι εξίςωςθ (g) 2(g) 2(g)2 2NO O NO  ςε οριςμζνθ κερμοκραςία θ 

τιμι τθσ ςτακεράσ Κc είναι 4.  

Για τθν χθμικι εξίςωςθ (g) 2(g) 2(g)

1

2
NO O NO   θ τιμι τθσ ςτακεράσ Κc ςτθν ίδια 

κερμοκραςία κα είναι: 
α.  8 mol/L      β. 2 mol/L   
γ. 2 (L/mol)1/2      δ. 2 (mol/L)1/2 



 

 

           
   
Α1.5 Σε δοχείο όγκου 1 L ειςάγονται ο,1 mol O2 και 0,1 mol SO3, οπότε 
αποκακίςταται θ ιςορροπία 2(g) 2(g) 3(g)2 2SO O SO  . Ποια από τισ επόμενεσ 

ςχζςεισ είναι ςωςτι για τθν ιςορροπία; 
α. [SO2] = [O2] = [SO3]    β. [O2] < [SO3]   
γ. [SO3] < [O2]      δ. [O2] = 2[SO3] 
           
  
 
Α2. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν γράφοντασ ςτο τετράδιό 
ςασ τη λζξη «Σωςτό» αν η πρόταςη είναι ςωςτή ή «Λάθοσ» αν η πρόταςη είναι 
λανθαςμζνη, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, αιτιολογϊντασ 
τον κάθε χαρακτηριςμό. 
 
Α2.1 Θ ςτακερά ιςορροπίασ Kc είναι αδιάςτατο μζγεκοσ. 
Α2.2 Κατά τθ διάρκεια μιασ αντίδραςθσ, θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ παραμζνει 
ςτακερι. 
Α2.3 Τα μζταλλα ζχουν μόνο αναγωγικό χαρακτιρα. 
Α2.4 Όταν αυξάνεται θ κερμοκραςία, αυξάνεται και θ τιμι τθσ Kc. 
Α2.5 Στθν ζνωςθ NH3, ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Ν είναι ίςοσ με +3. 
Α2.6 Για τθν αντίδραςθ (g) (g) (g)A B   , ΔΘ = 150 KJ, θ ενζργεια που 

ελευκερϊνεται ςτο περιβάλλον είναι 150 KJ. 
Α2.7 Θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ που περιγράφεται από τθ χθμικι εξίςωςθ 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO  , ΔΘ > 0, αυξάνεται όταν προςτεκεί ποςότθτα 

ανκρακικοφ αςβεςτίου.  

Α2.8 Στθν αντίδραςθ: 2 2 33 2NO H O HNO NO   , το άηωτο οξειδϊνεται και το 

υδρογόνο δρα ωσ οξειδωτικό. 
Α2.9 Κατά τθν αντίδραςθ Ηn με Θ2Ο παράγεται υδροξείδιο του ψευδαργφρου και 
ελευκερϊνεται αζριο Θ2. 
Α2.10 Θ διαφορά ενζργειασ μεταξφ αντιδρϊντων και προϊόντων δεν κακορίηει τθν 
ταχφτθτα μιασ αντίδραςθσ, όπωσ ορίηεται από τθ κεωρία των ςυγκροφςεων. 
           
        
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1.Πϊσ ορίηεται θ ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc και από ποιουσ παράγοντεσ 
εξαρτάται; 
Β2. Να διατυπϊςετε τθν αρχι του Le Chatelier. 
Β3. Σε κενό δοχείο, ςτουσ κ οC, ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 

(s) 2(g) (g)2C CO CO  ,   ΔΘ > 0 

Να εξετάςετε πϊσ μεταβάλλονται θ κζςθ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ , θ ολικι πίεςθ 
ςτο δοχείο και θ τιμι τθσ ςτακεράσ Kc αν γίνουν οι παρακάτω μεταβολζσ: 



 

 

α) Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (V=ςτακερόσ) 
β) Αφξθςθ του όγκου του δοχείου (Τ= ςτακερι) 
γ) Απομάκρυνςθ CO2 (V, T =ςτακερά) 
δ) Προςκικθ He (V, T =ςτακερά) 
 
Β4. Να ςυμπλθρϊςετε τουσ ςυντελεςτζσ και τα προϊόντα ςτισ χθμικζσ εξιςϊςεισ που 
ακολουκοφν: 

1. K2Cr2O7  +  ΝΘ3  +  H2SO4   
 

2. KMnO4  +  FeCl2  +  HCl   
               

 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε κλειςτό δοχείο περιζχονται ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ οριςμζνθ ποςότθτα 
ΘΙ και ιςομοριακζσ ποςότθτεσ Θ2 και Ι2, ςφμφωνα με τθ χθμικι εξίςωςθ:  

(g) 2(g) 2(g)2HI H I     ,      ΔΘ < 0 

για τθν οποία Kc=0,25. 
Τθ χρονικι ςτιγμι t1 μεταβάλλεται ζνασ από τουσ παράγοντεσ τθσ χθμικισ 
ιςορροπίασ, οπότε οι ςυγκεντρϊςεισ των ςωμάτων ςε ςυνάρτθςθ με το 
χρόνο μεταβάλλονται ςφμφωνα με το διάγραμμα.   
α) Ποιεσ είναι οι ςυγκεντρϊςεισ των αερίων ςτθν αρχικι κζςθ ιςορροπίασ;  
β) Ποιον από τουσ παράγοντεσ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ μεταβάλλαμε; 
γ) Ποια είναι θ τιμι τθσ Kc ςτθν τελικι κζςθ ιςορροπίασ; 
δ) Να υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ του Θ2 ςτθν τελικι κζςθ ιςορροπίασ. 
ε) Εξθγιςτε πϊσ κα μεταβλθκεί θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςχθματιςμοφ του ΘΙ με 
αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. 
           
          
 
Γ2. Σε δοχείο όγκου 10 L ειςάγονται ιςομοριακζσ ποςότθτεσ από τα αζρια Α και Β. 
Το μίγμα κερμαίνεται ςτουσ 227 0C, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

(g) (g) (g)B     

Το αζριο μίγμα ιςορροπίασ αςκεί πίεςθ 8,2 atm και περιζχει 60% v/v από το αζριο Γ. 
Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ ςτακεράσ ιςορροπίασ Kc, ςτουσ  227 0C. 
 

Δίνεται θ τιμι τθσ παγκόςμιασ ςτακεράσ των ιδανικϊν αερίων: 0,082
L atm

R
mol K





 

        
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου 10 L και ςε ςτακερι κερμοκραςία 227 0C ζχει 
αποκαταςτακεί θ ιςορροπία που περιγράφεται από τθ χθμικι εξίςωςθ: 

(g) (g) (g)2A B    



 

 

Το διπλανό διάγραμμα παριςτάνει τισ ςυγκεντρϊςεισ των ςωμάτων ςε ςυνάρτθςθ 
με το χρόνο από τθν ζναρξθ τθσ αντίδραςθσ μζχρι να αποκαταςτακεί ιςορροπία. 
α) Ποια καμπφλθ αντιςτοιχεί ςτο κάκε ςυςτατικό τθσ ιςορροπίασ; Ποιοσ είναι ο 
ςυντελεςτισ β ςτθ χθμικι εξίςωςθ; 
β) Να υπολογίςετε: 

i. Τθ ςφςταςθ του μίγματοσ ιςορροπίασ 
ii. Τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ 

iii. Τθν τιμι τθσ ςτακεράσ ιςορροπίασ Kc 
iv. Τθν ολικι πίεςθ του μίγματοσ ιςορροπίασ. 

Δίνεται θ τιμι τθσ παγκόςμιασ ςτακεράσ των ιδανικϊν αερίων: 

0,082
L atm

R
mol K





 

 
           
    
 
 
Δ2. Ζνα μζταλλο Μ ζχει αρικμοφσ οξείδωςθσ x και y, όπου x < y. 0,2 mol από το 
μζταλλο Μ διαλφονται πλιρωσ ςε περίςςεια διαλφματοσ ΘCl , οπότε 
ελευκερϊνονται 4,48 L αερίου, μετρθμζνα ςε ςυνκικεσ STP. Το διάλυμα που 

προκφπτει απαιτεί για πλιρθ οξείδωςθ 400 mL K2Cr2O7  ςυγκζντρωςθσ 
1

6
M

παρουςία HCl. Να υπολογιςτοφν οι αρικμοί οξείδωςθσ x και y του μετάλλου Μ.            
 
           
  
 
 
 
 


