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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΧΗΜΕΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1 - 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση . 
 
1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε 

σταθερή θερµοκρασία, λέγεται : 
α. βρασµός 
β. εξάχνωση 
γ. εξάτµιση 
δ. υγροποίηση . 

        Μονάδες 5  
 

1.2 Οι καταλύτες αυξάνουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης, 
επειδή : 
α. αυξάνουν την ενέργεια ενεργοποίησης  
β. αυξάνουν την απόδοση της αντίδρασης  
γ. µειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης 
δ. µειώνουν τον αριθµό των αποτελεσµατικών 

συγκρούσεων των µορίων . 
Μονάδες 5 

 
1.3 ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση σχηµατισµού του νερού 

σε αέρια κατάσταση 
 H2(g) + 1/2 O2(g)          H2O(g)      = - 242 KJ/mol 0

f∆Η
 Για το σχηµατισµό του νερού σε υγρή κατάσταση, σύµφωνα µε 

τη θερµοχηµική εξίσωση H2(g) +1/2 O2(g)         H2O(ℓ) η  µπορεί 
να είναι:  

0
f∆Η

α. + 242 KJ/mol 
β. - 286 KJ/mol 
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γ. - 198 KJ/mol 
δ. + 198 KJ/mol. 

Μονάδες 6 
 

1.4 Σε τέσσερα κλειστά δοχεία µε δυνατότητα µεταβολής 
όγκου έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα οι παρακάτω 
χηµικές ισορροπίες . Ποια από αυτές δεν επηρεάζεται από 
τη µεταβολή του όγκου του δοχείου, σε σταθερή 
θερµοκρασία . 

 
α. H2(g)+ I2(g) 2HI(g)  
 
β . CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)  
 
γ. C(s) + H2O(g) CO(g) + H2(g) 

 
δ. 3Η2(g) + Ν2(g) 2NH3(g)

Μονάδες 5 
 

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι 
και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που 
αντιστοιχεί στη σωστή µονάδα µέτρησης . 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
α.  Τάση ατµών  1.  J 
β.  Ταχύτητα αντίδρασης 

2. 
L

mol
 

γ.  Ενθαλπία 
3.  

s L 
mol
⋅

 

δ.  Σταθερά ταχύτητας αντίδρασης 2ας τάξης  4.  atm  
 

5. 
smol

L
⋅

 

Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ 2ο 
2.1 Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις ο αριθµός οξείδωσης 

του άνθρακα (C) είναι µηδέν . 
 α. CCℓ4

 β. CO 
 γ. CH4

 δ. CH2Cℓ2

Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας . 

Μονάδες 5 
 
2.2 ∆ίνεται η αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική 

εξίσωση  
       2A(g) B(g) + 3Γ(g) 

 
 H γραφική παράσταση µεταβολής της συγκέντρωσης µε 

το χρόνο, των σωµάτων Α, Β και Γ δίνεται παρακάτω . 
 

α. Σε ποιο από τα σώµατα της αντίδρασης αντιστοιχεί η 
κάθε καµπύλη; 

Μονάδες 3 
β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 6 
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2.3 Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές 
εξισώσεις προσδιορίζοντας τα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ . 

 
α.  Cu + πυκνό HNO3         A   +    B   +   Η2Ο 
 

   KMnO4 + HCℓ        KCℓ +  Γ  +  ∆  + Η2Ο 
Μονάδες 4 

 
β. Nα συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των 

αντιδράσεων µε τους αντίστοιχους συντελεστές . 
Μονάδες 4 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η αντίδραση     2Α(g) + B(g)     3Γ(g)   η οποία 
πραγµατοποιείται σε κατάλληλες συνθήκες µέσα σε δοχείο 
όγκου V = 2L. Οι αρχικές ποσότητες των σωµάτων Α και Β 
είναι ίσες µε 5mol το καθένα . Μετά από χρόνο t = 10s από 
την έναρξη της αντίδρασης, στο δοχείο βρέθηκαν 3 mol του 
σώµατος Β . 
α. Ποιες είναι οι ποσότητες των σωµάτων Α και Γ 

αντίστοιχα σε χρόνο t = 10s  
Μονάδες 9 

 
β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης για το 

χρονικό διάστηµα από 0 έως 10s. 
Μονάδες 8 

 
γ. Πειραµατική µελέτη έδειξε ότι ο νόµος της ταχύτητας 

αυτής της αντίδρασης είναι υ = k [A]2 ⋅ [B] 
 Η αντίδραση αυτή είναι απλή ή γίνεται σε στάδια ; 

Μονάδες 2 
 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να καθορίσετε 
την τάξη της αντίδρασης . 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Σε κλειστό και θερµικά µονωµένο θερµιδόµετρο περιέχονται 
14 Kg H2O. Στο δοχείο της αντίδρασης (αντιδραστήρας) του 
θερµιδοµέτρου όγκου V = 5L εισάγεται ισοµοριακό µείγµα 
αερίων ΝΟ και Ο2, συνολικής ποσότητας 4 mol, τα οποία 
αντιδρούν και τελικά αποκαθίσταται χηµική ισορροπία, που 
περιγράφεται από την εξίσωση  
 
                      2ΝΟ(g) + O2(g)                            2NO2(g)

 
Η ενθαλπία της αντίδρασης  
2ΝΟ(g) + O2(g)         2ΝΟ2(g) είναι ∆Η = -28 Kcal. 
Από την έναρξη της αντίδρασης µέχρι την αποκατάσταση 
της χηµικής ισορροπίας η θερµοκρασία του νερού αυξήθηκε 
κατά 1,5 °C. 
α. Να υπολογιστεί το ποσό της θερµότητας που 

ελευθερώθηκε από την αντίδραση και απορροφήθηκε 
από το νερό του θερµιδοµέτρου . 

Μονάδες 8 
 

β. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και οι 
ποσότητες όλων των σωµάτων στην κατάσταση χηµικής 
ισορροπίας . 

Μονάδες 10 
 

γ. Να υπολογιστεί η Kc της αντίδρασης . 
Μονάδες 7 

 ∆ίνονται :  
• Η ειδική θερµοχωρητικότητα ή ειδική θερµότητα του 

νερού είναι c = 1 
gradg
cal
⋅

  ή  1   
C g

cal 
⋅

 

• Η θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου θεωρείται 
αµελητέα . 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 

κατεύθυνση, 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. Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και 

τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα . 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1 ⁄2) ώρα µετά 

τη διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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