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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. ΝΟ2
-

ii. (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. 120kJ
ii. 180kJ
iii. 250kJ
iv. 270kJ

4. Ποια από τις επόμενες σχέσεις που αναφέρονται στην χημική αντίδραση

Ζn(g) + 2HCl (aq)  ZnCl2 (aq) + H2 (g)

Είναι σωστή:

i. υ = -d[Zn]/dt
ii. υ = d[HCl]/dt
iii. υ=2υHCl

iv. υHCl = 2υZnCl2



5. Ποιά από τις επόμενες μεταβολές θα προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης του ΝΟ στη χημική 
ισορροπία;

Ν2 (g) + Ο2 (g) ↔ 2ΝΟ (g),       ΔΗ>0
i. Ελάττωση της θερμοκρασίας (V σταθερός)
ii. Προσθήκη ποσότητας Ηe (V και Τ σταθερά)
iii. Ελάττωση του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή)
iv. 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. Το μαγνήσιο δρα ως οξειδωτικό
ii. Το μαγνήσιο αποβάλλει ηλεκτρόνια
iii. Το υδρογόνο ανάγεται
iv. Το χλώριο προσλαμβάνει ηλεκτρόνια
v. Η ημιαντίδραση αναγωγής είναι : 2Η+ + 2e-  H2

vi. 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 (aq) + H2O2 (aq) + H2SO4 (aq)  O2 (g) + ………

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;

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 θ1
οC έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία:

Α(s) + 2Β(g) ↔ Γ (g) + Δ(g),               ΔΗ

Η σταθερά ισορροπίας Kc έχει τιμή 5 σε θερμοκρασία θ1
οC.

Α. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία σε θ2
οC (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 θ1
οC αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου. Να 

εξηγήσετε πως μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των ουσιών της ισορροπίας και η ολική 
πίεση στο δοχείο. 

4. Δίνονται οι ακόλουθες θερμοχημικές εξισώσεις:

i. C (s)  +  O2 (g)    CO2 (g)          ΔΗ = -394 kJ
ii. Ν2 (g)  +  O2 (g)   2NO (g)        ΔΗ = +180 kJ

Α. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα μεταβολής ενθαλπίας για κάθε θερμοχημική εξίσωση.
Β. Προς ποια κατευθυνση (περιβάλλον ή σύστημα)  ρεει η ενέργεια με τη μορφή 
θερμότητας (q) σε κάθε θερμοχημική εξίσωση; Τι τιμή αναμένετε να έχει σε κάθε 
περίπτωση;

Θέμα Γ

1. 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. 

2. Υδατικό διάλυμα Δ ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει pΗ=3. Για την πλήρη εξουδετέρωση 
50mL του διαλύματος Δ καταναλώθηκαν 25mL υσατικού διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 
0,2Μ. 

Α. Να υπολογίσετε την αρχική συγκέντρωση c του οξέος ΗΑ στο διάλυμα Δ.
Β. Να υπολογίσετε την σταθερά ιοντισμού Κα του οξέος ΗΑ
Γ. Το HCOOH σε υδατικό του διάλυμα συγκέντρωσης 0,5Μ έχει βαθμό ιοντισμού 0,02. 
Ποιο είναι ισχυρότερο οξύ το ΗΑ ή το HCOOH;

Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα έχουν την ίδια θερμοκρασία 25οC.



Θέμα Δ

I.  0.4 mol αερίου Η2  εισάγεται σε δοχείο που περιέχει Ι2 οπότε σε θερμοκρασία θ1 
αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:

Η2(g) + Ι2(g) ↔ 2ΗΙ(g)        ΔΗ>0

Για την οποία η σταθερά χημικής ισορροπίας είναι Κc=8 σε θερμοκρασία θ1. Η ποσότητα 
του ΗΙ που υπάρχει στη χημική ισορροπία αντιδρά με διάλυμα KMnO4 συγκέντρωσης 0,5Μ 
σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

HI + KMnO4  I2 + MnI2 + KI + H2O

Ο μέγιστος όγκος διαλύματος ΚMnO4 που αποχρωματίστηκε είναι 200 mL. Να 
υπολογίσετε:

i. Την ποσότητα του ΗΙ που παράγεται στην αμφίδρομη αντίδραση
ii. Την απόδοση αντίδρασης σχηματισμού του ΗΙ

II. Έστω ότι η αμφίδρομη αντίδραση σχηματισμού του ΗΙ πραγματοποιείται σε θερμοκρασία θ2 
όπου θ2>θ1. Να εξηγήσετε αν η ποσότητα του ΗΙ στη νέα θέση χημικής ισορροπίας μπορεί να 
αποχρωματίσει μεγαλύτερο ή μικροτερο όγκο από το διάλυμα ΚΜnΟ4. 

Καλή Επιτυχία!!!


