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Θέμα Α 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο: 

 

1. Η ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο κίαο αληίδξαζεο εθθξάδεη :  
 

α. Τε δηαθνξά ελέξγεηαο κεηαμύ ηωλ πξνϊόληωλ θαη ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ζπκπιόθνπ.  

β. Τε δηαθνξά ελέξγεηαο κεηαμύ ηωλ αληηδξώληωλ θαη ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ζπκπιόθνπ.  

γ. Τε δηαθνξά ελέξγεηαο κεηαμύ ηωλ αληηδξώληωλ θαη ηωλ πξνϊόληωλ.  

δ. Τν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώλεηαη ζην πεξηβάιινλ 

 

2. Αλ ε ηζνξξνπία:  

Α(g) + Β(g) ↔ Γ(g),  ΓΗ = + 135KJ 
 

έρεη Kc = 4 ζηνπο 120 
o
 C ηόηε ε ηζνξξνπία  

 

Γ(g) ↔ Α(g) + Β(g), ΓH 
 

ζηνπο 200 
o
 C κπνξεί λα έρεη ηηκή γηα ηελ Kc ίζε κε:  

 

α. 0,2  

β. 5  

γ. 4  

δ. 0,25 

 

3. Γίλεηαη ε αληίδξαζε κε ρεκηθή εμίζωζε:  

Α(g) + 2B(g) ↔ 3Γ(g) 
 

Αλ ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξωζεο ηεο νπζίαο Γ είλαη 0,12 M/s ε κέζε ηαρύηεηα αληίδξαζεο, ζην ίδην 

ρξνληθό δηάζηεκα, ζα είλαη:  
 

α. 0,12 M/s  

β. 0,24 M/s 

γ. 0,36 M/s  

δ. 0,04 M/s 

 

4. Η ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο κε ρεκηθή εμίζωζε, CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g) εμαξηάηαη από:  
 

α. ηελ επηθάλεηα επαθήο ηνπ CaO  

β. ηε ζπγθέληξωζε ηνπ CO2  

γ. ηελ πίεζε  

δ. ηε ζεξκνθξαζία 

 

5. Σηελ αληίδξαζε κε ρεκηθή εμίζωζε: C(s) + 2H2SO4(aq)  CO2(g) + 2SO2(g) + 2H2O(l) ηζρύεη όηη:  
 

α. Ο άλζξαθαο είλαη ην αλαγωγηθό θαη ην ζεηϊθό νμύ ην νμεηδωηηθό ζώκα.  

β. Ο άλζξαθαο είλαη ην νμεηδωηηθό θαη ην ζεηϊθό νμύ ην αλαγωγηθό ζώκα.  

γ. Τν άηνκν ηνπ άλζξαθα απνβάιεη ειεθηξόληα.  

δ. Ο αξηζκόο νμείδωζεο ηωλ αηόκωλ ηνπ ζείνπ απμάλεηαη 

 

 

           (Μονάδερ : 5*5 = 25) 
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Θέμα Β 
 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο επόκελεο πξνηάζεηο ωο ζωζηέο (Σ) ή ιαλζαζκέλεο (Λ).  

 

α) Σηελ εηεξνγελή θαηάιπζε ηα αληηδξώληα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θάζε κε ηνλ θαηαιύηε.  

β) Η έλωζε HBr όηαλ δηαιπζεί ζην λεξό δηίζηαληαη.  

γ) Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε κηα ρεκηθή ηζνξξνπία επλνεί ηηο εμώζεξκεο αληηδξάζεηο ζύκθωλα κε ηελ αξρή 

Le Chatelier.  

δ) Ο βαζκόο ηνληηζκνύ κηαο αζζελνύο βάζεο απμάλεηαη όηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία.  

ε) Η ζηαζεξά ηνληηζκνύ ελόο αζζελνύο νμένο ΗΑ (Κα) δελ επεξεάδεηαη από ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

ζη) Η πξνζζήθε θαηαιύηε ζε κηα ρεκηθή ηζνξξνπία απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο.  

             

(Μονάδερ 6*0,5 = 3) 

 

2. Γηα ηε ρεκηθή αληίδξαζε; 

 

αΑ(g) + 2Β(g)  γΓ(g) + δΓ(g) 

 

ζε  κηα νξηζκέλε ρξνληθιε ζηηγκή t ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξωζεο ηωλ νπζηώλ Α, Β, Γ θαη Γ είλαη 

αληίζηνηρα: 

 

πA = 0.06 M/s  πB = 0.04 M/s  πΓ = 0.02 M/s  πΓ = 0.08 M/s 

 

Α. Πνηνη είλαη νη ζηνηρεηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο α, γ, δ ζηε ρεκηθή εμίζωζε; 

Β. Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t; 

            (Μονάδερ 5 + 3 =8) 

 

 

 

3. Τν δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηε κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο 

γηα ηελ αληίδξαζε: 

 

Α (g)  +  B (g)    Γ (g)  + Γ (g) 

 

 Α. Να εμεγήζεηε αλ ε αληίδξαζε είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε. 

 

Β. Πνηεο είλαη νη ηηκέο ηεο ελζαιπίαο αληίδξαζεο θαη ηεο 

ελέξγεηαο ελεξγνπνίεζεο ηεο αληίδξαζεο απηήο; 

 

Γ. Πνηα είλαη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο αληίζηξνθεο αληίδξαζεο   Γ (g)  + Γ (g)  Α (g)  +  B (g) 

 

Γ. Καηαζθεπάζηε ην ελεξγεηαθό δηάγξακκα ηεο αληίζηξνθεο αληίδξαζεο Γ (g)  + Γ (g)  Α (g)  +  B (g)   θαη 

εμεγήζηε πνηα αιιαγή ζα επέθεξε ε ρξήζε θαηαιύηε.  

 

           (Μονάδερ 4*2 = 8) 
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4. Γηαζέηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HF ζπγθέληξωζεο 0,5Μ Σην δηάιπκα απηό πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο κεηαβνιέο: 

 

Α. Πξνζζήθε πνζόηεηαο Η2Ο (Θεξκνθξαζία ζηαζεξή) 

Β. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

Γ. Πξνζζήθε πνζόηεηαο ΗF(g) (Θεξκνθξαζία θαη όγθνο ζηαζεξά) 

 

Να ζεκεηώζεηε ζηνλ επόκελν πίλαθα πωο ζα κεηαβιεζνύλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε θαη λα αιηιολογήζεηε ηηο 

απαληήζεηο ζαο. Γηα ην HF ηζρύεη α < 0.1 

 

Μεηαβολή Θέζη Ιζοπποπίαρ Κα(HF) α pH [F
-
] 

Α      

Β      

Γ      

 

            (Μονάδερ 3*2 = 6) 

 

 

Θέμα Γ 
 

1. A. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ρεκηθή εμίζωζε ηεο παξαθάηω αληίδξαζεο  

 

KMnO4 + HCl  Cl2 + …. + ….. + …… 

 

Β. Να εμεγήζεηε πνην είλαη ην αλαγωγηθό θαη πνην ην νμεηθωηηθό ζώκα ζηελ αληίδξαζε απηή 

 

Γ. Σε 100 ml πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΗCl, ην νπνίν έρεη pH = 1, πξνζζεηνπκε 20 mL δηαιύκαηνο KMnO4 

ζπγθέληξωζεο 0,05Μ. Να εμεηάζεηε αλ ζα απνρξωκαηηζηεί ην δηάιπκα.  

                   (Μονάδερ 2 + 2 + 4 =8) 

 

2. Τν ρεκηθό ζηνηρείν Σ αλήθεη ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ πίλαθα. Τν άηνκό ηνπ δηαζέηεη ζηε 

ζεκειηώζε θαηάζηαζε 3 κνλήξε ειεθηξόληα ζηελ εμωηεξηθή ζηηβάδα.  

 

Α. Σε πνηα νκάδα θαη πνηνλ ηνκέα ηνπ Π.Π αλήθεη ην ζηνηρείν Σ; 

 

Β. Να γξαθνύλ νη θβαληηθνη αξηζκνί ηωλ ειεθηξνλίωλ ηεο εμωηεξηθήο ζηηβάδαο ηνπ αηόκνπ ηνπ ρεκηθνύ 

ζηνηρείνπ Σ ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε.  

           (Μονάδερ 4+4 =8) 

 

3. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ζε ζεξκνθξαζία Τ εηζάγνληαη 4 mol H2 θαη 4 mol H2 νπόηε απνθαζίζηαηαη ε 

ρεκηθή ηζνξξνπία (Φ.Ι.1):  

 

Η2(g) + I2(g) ↔ 2HI (g) 

 

Γηα ηελ νπνία ε ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο είλαη Κc = 4 ζε ζεξκνθξαζία Τ.  
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Α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο. 

 

Β.Σην κείγκα ηεο αξρηθήο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο πξνζηίζεληαη 2 mol ΗΙ ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Να ππνινγίζεηε 

ηελ ζύζηαζε ζε mol ηεο λέαο ζέζεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο (Φ.Ι.2). 

 

Γ. Τν κείγκα ηεο αξρηθήο ηζνξξνπίαο (Φ.Ι.1) ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 2Τ, νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή 

ηζνξξνπία. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ηωλ πηέζεωλ ζην δνρείν ζηηο δύν ζέζεηο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο.  

 

           (Μονάδερ 3 * 3 = 9) 

 

Θέμα Γ 

1. Να ζπγθξίλεηε ηελ ηζρύ ηωλ επόκελωλ νμέωλ.  

 

Α.  Τν HCN κε Ka = 4∙10
-10

 θαη ην ΗΝΟ2 κε Κa= 4∙10
-4

 ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία 25
ν
C.  

 

Β.  Τν HF ζε έλα δηάιπκα έρεη α = 0,05, ελώ ην HCOOH ζε έλα άιιν δηάιπκα έρεη α = 0,1.  

 

Γ. Τν νμύ ΗΑ ζε δηάιπκα ζπγθέληξωζεο 1Μ ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 2%, ελώ ην νμύ ΗΒ ζε δηάιπκα 

ζπγθέληξωζεο 0,1 Μ θαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 2%.  

 

Γ. Τν νμύ ΗΓ ζε δηάιπκα ζπγθέληξωζεο 1 Μ, ζε ζεξκνθξαζία 25
ν
C, ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 1%. Τν νμύ ΗΓ ζε 

δηάιπκα ζπγθέληξωζεο 0,1 Μ, ζε ζεξκνθξαζία 35
ν
C, ηνληίδεηαη ζε πνζνζηό 2%. 

 

           (Μονάδερ 4 * 2 = 8) 

 

 

2. Α. 0.4 mol αεξίνπ Η2  εηζάγεηαη ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη Ι2 νπόηε ζε ζεξκνθξαζία ζ1 απνθαζίζηαηαη ε 

ρεκηθή ηζνξξνπία: 

Η2(g) + Ι2(g) ↔ 2ΗΙ(g)        ΓΗ>0 

Γηα ηελ νπνία ε ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο είλαη Κc=8 ζε ζεξκνθξαζία ζ1. Η πνζόηεηα ηνπ ΗΙ πνπ 

ππάξρεη ζηε ρεκηθή ηζνξξνπία αληηδξά κε δηάιπκα KMnO4 ζπγθέληξωζεο 0,5Μ ζύκθωλα κε ηε ρεκηθή 

εμίζωζε:  

HI + KMnO4  I2 + MnI2 + KI + H2O 

Ο κέγηζηνο όγθνο δηαιύκαηνο ΚMnO4 πνπ απνρξωκαηίζηεθε είλαη 200 mL. Να ππνινγίζεηε: 

i. Τελ πνζόηεηα ηνπ ΗΙ πνπ παξάγεηαη ζηελ ακθίδξνκε αληίδξαζε 

ii. Τελ απόδνζε αληίδξαζεο ζρεκαηηζκνύ ηνπ ΗΙ 

(Μονάδερ 4*2 = 8) 
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Β. Έζηω όηη ε ακθίδξνκε αληίδξαζε ζρεκαηηζκνύ ηνπ ΗΙ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζία ζ2 όπνπ 

ζ2>ζ1. Να εμεγήζεηε αλ ε πνζόηεηα ηνπ ΗΙ ζηε λέα ζέζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα απνρξωκαηίζεη 

κεγαιύηεξν ή κηθξνηεξν όγθν από ην δηάιπκα ΚΜnΟ4.  

(Μονάδερ 4) 

 

 

3. Υδαηηθό δηάιπκα Γ1 αζζελνύο νμένο ΗΑ έρεη pH=3 . 

 

Α. Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100 mLηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ώζηε λα ηξηπιαζηαζηεί ν βαζκόο 

ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ΗΑ; 

 

Β. Σε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέηνπκε αέξην HCl, ρωξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο νπόηε 

πξνθύπηεη δηάιπκα  Γ2 ην νπνίν έρεη pH =1.  Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ηωλ moles ηνπ αεξίνπ HCl πνπ 

πξνζζέζακε. 

            (Μονάδερ 5) 

  

          

            

Καλή Δπιηςσία!!! 
 


