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Ζήηημα 1
ο
.                                                                                       

Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ (i –iv) πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό 

ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ απάνηηζηρ. 

  

1. Σηελ αληίδξαζε κε εμίζσζε: 

2Na(s) + 2H2O(l) => 2NaOH(aq) + H2(g) 

α. ην λάηξην (Na) είλαη ην αλαγσγηθό 

ζηνηρείν. 

β. ην νμπγόλν (O) είλαη ην νμεηδσηηθό 

ζηνηρείν. 

γ. ην πδξνγόλν (Η) είλαη ην αλαγσγηθό 

ζηνηρείν. 

δ. ην λάηξην (Na) πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα. 

  

2. Από ηε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε: 

N2(g) + 2O2(g) => 2NO2(g) ΔH = 66 kJ 

     πξνθύπηεη όηη 

α. ε αληίδξαζε ζύλζεζεο ηνπ NO2(g) από N2(g) θαη O2(g) είλαη εμώζεξκε. 

β. θαηά ηε ζύλζεζε 1 mol NO2(g) από N2(g) θαη O2(g) απνξξνθάηαη από ην πεξηβάιινλ πνζό 

ζεξκόηεηαο ίζν κε 66 kJ. 

γ. θαηά ηε ζύλζεζε 1 mol NO2(g) από N2(g) θαη O2(g) απνξξνθάηαη από ην πεξηβάιινλ πνζό 

ζεξκόηεηαο ίζν κε 33 kJ. 

δ. ε ελζαιπία 2 mol NO2(g) είλαη ίζε κε 66 kJ. 

  

3. Καηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αληίδξαζεο κε εμίζσζε: 

2N2(g) + 5O2(g) => 2N2O5(g) 

ν ιόγνο ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ N2(g) πξνο ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ O2(g) (δειαδε ν ινγνο ησλ ηαρπηεησλ ηνπο) είλαη ίζνο κε 

α. 5/2 β. 2/5. 

γ. -2/5. δ. -5/2. 
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4. Σε θιεηζηό δνρείν, ηνπ νπνίνπ ν όγθνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί, έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή 

ηζνξξνπία ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο: 

2NO2(g)<=> N2O4(g) 

     Τν αέξην κείγκα αζθεί πίεζε ίζε κε 5 atm. Με ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ππνδηπιαζηάδνπκε ηνλ 

όγθν ηνπ δνρείνπ. Όηαλ απνθαηαζηαζεί θαη πάιη ε ηζνξξνπία ε   πίεζε ηνπ αεξίνπ κείγκαηνο κπνξεί 

λα είλαη ίζε κε 

α. 10 atm. β. 10,3 atm. 

γ. 2,7 atm. δ. 9,7 atm. 

  

Β. Σηιρ επωηήζειρ ηύπος «Σωζηό – Λάθορ» πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη «Σωζηό» ή «Λάθορ». 

  

1. Αλαγσγή είλαη ε ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ελόο αηόκνπ ή ηόληνο. 

2. Ο αξηζκόο νμείδσζεο ελόο ηόληνο είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ κείνλ ηνλ αξηζκό ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ ηόληνο. 

3. Σηηο ελδόζεξκεο αληηδξάζεηο ε ελζαιπία ησλ πξντόλησλ ηεο αληίδξαζεο είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

ελζαιπία ησλ αληηδξώλησλ. 

4. Η ηαρύηεηα κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηζνύηαη κε ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ησλ 

mol ησλ αληηδξώλησλ ή ησλ πξντόλησλ. 

5. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο KC κηαο 

ακθίδξνκεο αληίδξαζεο. 

Ζήηημα 2
ο
                                                                              

Α. Να αληηγξάςεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζώζεηο ζην γξαπηό ζαο κε ζπκπιήξσκέλνπο 

ηνπο          ζπληειεζηέο ησλ νπζηώλ: 

1. HI+ NaClO3 => I2 + NaCl + H2O 

2.  HNO3 + H2S => NO2 + H2SO4 + H2O 

3.  KI + KMnO4 + H2SO4 => I2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 

4.  Cu + HNO3 =>Cu(NO3)2 + NO + H2O 
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Ζήηημα 3ο  

Γ.1 Υδατικό διάλυμα Δ1 περιζχει το αςκενζσ μονοπρωτικό οξφ ΗΑ με ςυγκζντρωςθ 0,2 Μ. Το Δ1 

ζχει pH = 3. 

 Α) Να υπολογίςετε τθ ςτακερά ιοντιςμοφ Ka του ΗΑ, κακϊσ και το βακμό ιοντιςμοφ του ςτο 

παραπάνω διάλυμα. 

Β) Παίρνουμε 150 mL του Δ1 και τα αραιϊνουμε με νερό, ϊςπου να προκφψει διάλυμα Δ2 όγκου 

1,5 L. Να υπολογίςετε το pH του αραιωμζνου διαλφματοσ.  

Γ) Σε 0,2 L του Δ1 διαλφουμε ακόμθ 21,6 g HA, χωρίσ πρακτικά να μεταβλθκεί ο όγκοσ του 

διαλφματοσ, οπότε το pH του νζου διαλφματοσ, μεταβάλλεται ςε ςχζςθ με το Δ1 κατά μιςι 

μονάδα. Να υπολογίςετε τθ ςχετικι μοριακι μάηα του ΗΑ (Μr) 

Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςτουσ 25 °C, όπου ιςχφει Kw = 10–14 . Να γίνουν οι γνωςτζσ 

προςεγγίςεισ. 

 

Γ.2 Σε δοχείο όγκου 1 L τοποκετοφνται 5 mol Α και 8 mol B που αντιδροφν ςφμφωνα με τθν 

αντίδραςθ: 

 Α(g) + Β(g) → Γ(g) + 2Δ(g) Μετά τθν πάροδο 10 s ζχουν ςχθματιςκεί ςτο δοχείο 2 mol Γ.  

α. Να βρείτε τθν μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ για αυτό το χρονικό διάςτθμα. 

 β. Αν θ αντίδραςθ ολοκλθρϊνεται ςε χρόνο 50 s να ςχεδιάςετε τθν καμπφλθ αντίδραςθσ για 

κακζνα από τα ςϊματα Α, Β, Γ και Δ ςε κοινό ςφςτθμα αξόνων.  

Ζήηημα 4ο  

Δ.1 Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου 0,5 L ειςάγεται μίγμα Ν2(g) και Η2(g) (με μάηεσ m1 και m2 

αντίςτοιχα) και κερμαίνονται ςτουσ κ1 οC, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία: N2(g) + 3H2(g)  

2NH3(g) ΔΗ < 0 Στθν κατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ περιζχονται ιςομοριακζσ ποςότθτεσ από τα 

τρία αζρια. 

 α. Βρείτε τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ. 

 β. Αν θ ςτακερά τθσ παραπάνω ιςορροπίασ είναι Kc = 25 να βρείτε τθ μάηα του μίγματοσ και 

ςχεδιάςτε τθν καμπφλθ αντίδραςθσ για τα ςϊματα που ςυμμετζχουν ςτθν παραπάνω ιςορροπία 

από τθν ζναρξι τθσ μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ. 

 γ. Προσ ποια κατεφκυνςθ κα κινθκεί θ παραπάνω χθμικι ιςορροπία αν μειϊςουμε τον όγκο του 

δοχείου ςτο μιςό; (να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ)  
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δ. Προσ ποια κατεφκυνςθ κα κινθκεί θ παραπάνω χθμικι ιςορροπία αν αυξιςουμε τθν 

κερμοκραςία; (να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ)  

ε. Προσ ποια κατεφκυνςθ κα κινθκεί θ παραπάνω χθμικι ιςορροπία αν ειςαγάγουμε ςτο δοχείο 

CO(g) και πραγματοποιθκεί και θ αντίδραςθ CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g) (να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ) Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ των H: 1, N: 14. 

 

 


