
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Γ ΕΝ Ι ΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕ Ι Σ  2 0 0 1  
ΣΑΒΒΑΤΟ  1 9  ΜΑ ΪΟΥ  2 0 0 1  

∆ Ε ΣΜΗ  Π Ρ Ω ΤΗ  ( 1 η )   ΚΑ Ι  ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  ( 2 η )  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  : ΧΗΜΕ ΙΑ   
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛ Ι ∆ΩΝ  :  ΤΕΣΣΕ Ρ Ι Σ  ( 4 )  

 
ΖΗΤΗΜΑ 1ο  

Α. ∆ιαθέτουµε µη ηλεκτρολυτικό υδατικό διάλυµα µη 

πτητικής στερεής ουσίας . Πώς µεταβάλλονται οι τιµές της 

τάσης ατµών, του σηµείου ζέσεως, του σηµείου πήξεως 

και της ωσµωτικής πίεσης του διαλύµατος, όταν 

προστεθεί νερό σε σταθερή θερµοκρασία ; Να 

αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας . 

Β. Σε δοχείο όγκου V  περιέχεται µίγµα των αερίων N2, O2 

και NO σε θερµοκρασία 200 οC . Το µίγµα βρίσκεται σε 

κατάσταση χηµικής ισορροπίας σύµφωνα µε την εξίσωση : 

Ν2 + Ο2   2ΝΟ - 43,2 kcal 

Πώς θα µεταβληθεί η ποσότητα του µονοξειδίου του 

αζώτου (ΝΟ) όταν : 

α. Αυξηθεί ο όγκος του δοχείου σε σταθερή θερµοκρασία; 

β. Αυξηθεί η θερµοκρασία (V = σταθερό); 

γ. Προστεθεί καταλύτης ; 

 Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας . 
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ΖΗΤΗΜΑ 2ο  

Α. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 

πραγµατοποιούνται κατά την επίδραση νατρίου σε 

α. 2 - χλωροπροπάνιο 

β. προπίνιο 

γ. αιθανόλη 

δ. προπανικό οξύ 

ε. διοξείδιο του άνθρακα στους 360 οC. 

Β. Να γραφούν και να ονοµαστούν τα δυνατά 

στερεοϊσοµερή 

α. του γαλακτικού οξέος (2-υδροξυ-προπανικού οξέος) 

β. του απλούστερου αλκενίου που εµφανίζει γεωµετρική 

ισοµέρεια . 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 

 Σε κενό δοχείο εισάγεται ισοµοριακό αέριο µίγµα Η2 και Ι2. 

Το µίγµα θερµαίνεται στους θ οC, οπότε το Η2 και το Ι2 

αντιδρούν και σχηµατίζουν αέριο ΗΙ, σύµφωνα µε τη χηµική 

εξίσωση : 

Η2 + Ι2     2ΗΙ 

Μετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας παραµένει 

στο δοχείο το 40% της αρχικής ποσότητας του Η2. 

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κc σε 

θερµοκρασία θ οC. 
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β. Να υπολογίσετε τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κp στην 

ίδια θερµοκρασία . 

γ. Αν υ1 είναι η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης προς τα 

δεξιά και υ2 η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης προς τα 

αριστερά, να βρεθεί ο λόγος  
2

1

υ
υ

  στην ίδια θερµοκρασία, 

όταν στο δοχείο υπάρχει το 80% της αρχικής ποσότητας 

του Η2. 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 

Ποσότητα 0,3 mol οργανικής ένωσης Α µε µοριακό τύπο 

C5H10O2 υδρολύεται κατά  τα 
3
2

  και προκύπτουν οξύ Β και 

αλκοόλη Γ . 

Το οξύ Β αντιδρά πλήρως µε PCl3 και δίνει 15,7 g οργανικής 

ένωσης ∆. 

Για την πλήρη οξείδωση ολόκληρης της ποσότητας της αλκοόλης 

απαιτούνται 200 mL  διαλύµατος ΚMnO4   0,4 M,  οξινισµένου µε 

Η2SO4. 

α .  Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Β και ∆. 

β. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος και να γραφεί η ονοµασία της 

ένωσης Γ. 

γ. Να γραφεί ο συντακτικός τύπος και η ονοµασία της ένωσης Α. 

∆ίνονται τα ατοµικά βάρη C:12,  Η:1,  Ο:16,  Cl:35,5. 
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Ο∆ΗΓ Ι Ε Σ  ( γ ι α  τ ο υ ς  υ π ο ψ η φ ί ο υ ς )  
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,  

δέσµη, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δε θα τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα.  

4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητήµατα. 
5. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά την έναρξη της 

εξέτασης. 
 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. Ε. Γ. Ε. 
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