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Σελίδα 1

Θέμα Α
Να απαντήσετε σωστά τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Σε ποιά από τις επόμενες χημικές ενώσεις ή ιόντα το Ν έχει τον μικρότερο αριθμό οξείδωσης:
i. ΝΟ2ii. (NH4)2SO4
iii. Ca(NO3)2
iv. N2H4

2. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στη χημική αντίδραση C + O2  CO2 είναι σωστή;
i. ο άνθρακας αποβάλλει ηλεκτρόνια
ii. το οξυγόνο δρα ως αναγωγικό
iii. το οξυγόνο προκαλεί οξείδωση του άνθρακα
iv. η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του ατόμου άνθρακα είναι ίση με την μεταβολή του αριθμού
οξείδωσης του ατόμου οξυγόνου.

3. Σε δοχείο εισάγονται 3 mol Ν2 και 6 mol Η2 οπότε αποκαθίσταται η χημική ισορροπία
N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2NH3 (g),

ΔΗ = -90kJ

Το ποσό θερμότητας που εκλύεται μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία μπορεί να είναι:
i.
ii.
iii.
iv.

120kJ
180kJ
250kJ
270kJ

4. Ποια από τις επόμενες σχέσεις που αναφέρονται στην χημική αντίδραση
Ζn + 2HCl  ZnCl2 + H2
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Είναι σωστή:
i.
ii.
iii.
iv.

U = -d[Zn]/dt
U = d[HCl]/dt
U=2uHCl
UHCl = 2uZnCl2

5. Ποιά από τις επόμενες μεταβολές θα προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης του ΝΟ στη χημική
ισορροπία;
Ν2 (g) + Ο2 (g) ↔ 2ΝΟ (g),
i.
ii.
iii.
iv.

ΔΗ>0

Ελάττωση της θερμοκρασίας (V σταθερός)
Προσθήκη ποσότητας Ηe (V και Τ σταθερά)
Ελάττωση του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή)
Απομάκρυνση ποσότητας ΝΟ (V και Τ σταθερά)

Θέμα Β
1. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στη χημική αντίδραση παρακάτω είναι σωστές
και ποιες λανθασμένες
Μg + 2HCl  MgCl2 + H2
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Το μαγνήσιο δρα ως οξειδωτικό
Το μαγνήσιο αποβάλλει ηλεκτρόνια
Το υδρογόνο ανάγεται
Το χλώριο προσλαμβάνει ηλεκτρόνια
Η ημιαντίδραση αναγωγής είναι : 2Η+ + 2e-  H2
To 1 Mol ατόμων Mg αποβάλλει ΝΑ ηλεκτρόνια (όπου ΝΑ = 6,022•1023 Αριθμός Αvogadro)

2. A. Να συμπληρώσετε τη χημική εξίσωση της επόμενης αντίδρασης
Κ2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4  O2 + ………
Να εξηγήσετε ποιό είναι το αναγωγικό και ποιο το οξειδωτικό στην αντίδραση αυτή
Β. Ποια σχέση συνδέει το ρυθμό κατανάλωσης του Κ2Cr2O7 με τον ρυθμό κατανάλωσης του H2O2;
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Γ. Η ταχύτητα της αντίδρασης μια χρονική στιγμή είναι u=2•10-3 M•min-1. Ποια είναι η ταχύτητα
κατανάλωσης του υπεροξειδίου την ίδια χρονική στιγμή.
3. Σε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία θ1οC έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία:
Α(s) + 2Β(g) ↔ Γ (g) + Δ(g),

ΔΗ

Η σταθερά ισορροπίας Kc έχει τιμή 5 σε θερμοκρασία θ1οC.
Α. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία σε θ2οC (θ2 > θ1) οπότε η σταθερά ισορροπίας έχει τιμή 2.
i. Να εξηγήσετε αν η αντίδραση με φορά προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη.
ii. Τι είδους μεταβολή παρουσιάζει η ολική πίεση στο δοχείο με την αύξηση της θερμοκρασίας;
Β. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία θ1οC αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου. Να εξηγήσετε πως
μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των ουσιών της ισορροπίας και η ολική πίεση στο δοχείο.

4. Α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες και υποστιβάδες για το άτομο 15P στη θεμελιώδη
κατάσταση. Να αναφέρετε τις αρχές δόμησης που χρησιμοποιήθηκαν.
Β. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια έχει το άτομο του P στη θεμελιώδη κατάσταση να γράψετε τους
κβαντικούς αριθμούς των ηλεκτρονίων σθένους.
Γ. πόσα από τα τροχιακά στο άτομο του Ρ που είναι συμπληρωμένα ή ημισυμπληρωμένα έχουν:
i. ml = 0
ii. το ίδιο σχήμα και το ίδιο μέγεθος
iii. το ίδιο σχήμα και διαφορετικό μέγεθος.
iv. Σφαιρική Συμμετρία

Θέμα Γ
1. Σε 70 ml διαλύματος Κ2Cr2O7 (Δ1) συγκέντρωσης 0,1Μ προσθέτουμε 60mL διαλύματος
συγκέντρωσης 0,5Μ παρουσία Η2SO4.

FeSO4

Α. Να εξετάσετε αν θα μεταβληθεί το χρώμα του διαλύματος Κ2Cr2O7 από πορτοκαλί σε πράσινο.
Β. Στο εργαστήριο διαθέτουμε διάλυμα ΗCl (Δ2) συγκέντρωσης 0,1Μ.
i. Ποιό είναι το pH του διαλύματος Δ2
ii. Ποιός είναι ο ελάχιστος όγκος του διαλύματος Δ2 που πρέπει να προσθέσουμε σε 50ml του
διαλύματος Δ1, ώστε το χρώμα του διαλύματος Δ1 να μετατραπεί από πορτοκαλί σε πράσινο.
Δίνεται Κw = 10-14.
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2. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 10L εισάγονται ορισμένες ποσότητες Ν2 και Η2, οπότε πραγματοποιείται η
αντίδραση
N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2NH3 (g),
Μετά την πάροδο 5min από την έναρξη της αντίδρασης οι συγκεντρώσεις στο δοχείο είναι :
[Ν2]=[Η2]=0,3Μ και [ΝΗ3]=0,2Μ
Α. Να υπολογίσετε τις αρχικές ποσότητες σε mol του Ν2 και Η2 που εισάγονται στο δοχείο.
Β. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0-5min.
Γ.Nα σχεδιάσετε σε κοινό σύστημα αξόνων την καμπύλη αντίδρασης για όλες τις ουσίες από την έναρξη της
αντίδρασης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Θέμα Δ
1.Δίνονται τα επόμενα υδατικά διαλύματα ασθενούς οξέος ΗΑ τα οποία περιέχουν:
Δ1 : ΗΑ 0.1Μ (θ =25 οC)
Δ2 : ΗΑ 0.02Μ (θ =25 οC)
Δ3 : ΗΑ 0.1Μ και NaA 0.1M (θ =25 οC)
Δ4 : ΗΑ 0.1Μ και HCl 1M (θ =25 οC)
Δ3 : ΗΑ 0.02Μ (θ =35 οC)
A. Να συγκρίνετε τη τιμή της σταθεράς ιοντισμού Κa του οξέος ΗΑ στα διαλύματα αυτά.
Β. Να συγκρίνετε τον βαθμό ιοντισμού του οξέος ΗΑ στα διαλύματα αυτά.
Σε όλα τα διαλύματα για το οξύ ΗΑ ισχύει ότι α < 0,1 .

2. Υδατικό διάλυμα Δ1 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση 1Μ και το ασθενές οξύ ΗΒ με
συγκέντρωση 1Μ.
Α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ1 και το βαθμό ιοντισμού του οξέος ΗΑ και του οξέος ΗΒ στο
διάλυμα Δ1.
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Β. Σε 500 ml του διαλύματος Δ1 διαλύουμε 1 mol στερεού NaOH, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του
διαλύματος.
Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ2 που προκύπτει.
Δίνονται : όλα τα διαλύματα έχουν θερμοκρασία 25 οC, για το ΗΑ: Ka = 10-4 , για το ΗB: Ka = 10-7 , για το
Η2ο: Kw = 10-14.

Καλή Επιτυχία!!!
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