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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ 2000 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  
ΧΗΜΕΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1 - 3, να γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθµό της  
ερώτησης  και δίπλα  το γράµµα που  αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση. 
 
1. Σε καθαρό  νερό  διαλύεται γλυκόζη . Το  διάλυµα που  

σχηµατίζεται  παρουσιάζει  σε σχέση  µε το  νερό: 
α. µικρότερο  σηµείο  βρασµού  
β. ίδιο  σηµείο  βρασµού  
γ. µικρότερο  σηµείο  πήξης  
δ . µεγαλύτερο  σηµείο  πήξης . 

 Μονάδες  5 
2. Η ταχύτητα  της αντίδρασης που  περιγράφεται  από  τη 

χηµική εξίσωση: Α ( s )  + 2B(g)   Γ (g ) 
 αυξάνει όταν : 

α. αυξηθεί η συγκέντρωση  του  Α 
β. ελαττωθεί  η συγκέντρωση  του Β 
γ. ελαττωθεί  η συγκέντρωση  του Γ 
δ . αυξηθεί η θερµοκρασία. 

Μονάδες  5 
3. Ισοτονικά  είναι τα διαλύµατα που  έχουν  την ίδια: 

α. ωσµωτική  πίεση  
β. συγκέντρωση  
γ. τάση  ατµών 
δ . θερµοκρασία . 

Μονάδες  5 
4. Να γράψετε  τις παρακάτω  προτάσεις  στο τετράδιό  σας 
σωστά συµπληρωµένες: 
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α. Ενέργεια  ενεργοποίησης  ονοµάζεται η ελάχιστη  
ενέργεια  που  πρέπει  να έχουν τα συγκρουόµενα µόρια  
για να είναι  η σύγκρουσή  τους .................. και 
συµβολίζεται  µε Εα. 

Μονάδες  2 
β. Καταλύτης  ονοµάζεται µια ουσία  που  .................. την 
ταχύτητα  µιας αντίδρασης χωρίς ο  ίδιος να  
καταναλώνεται  ή να αλλοιώνεται  χηµικά. 

Μονάδες  2 
 
5. Για κάθε  είδος διαµοριακών  δυνάµεων της στήλης (Ι) να 

γράψετε  στο τετράδιό  σας το ζεύγος της στήλης (ΙΙ) που 
αντιστοιχεί  στη σωστή  απάντηση. 

 
Στήλη (Ι) Στήλη (ΙΙ) 

1.  ∆υνάµεις διασποράς   α. Η2Ο - Η2Ο 
2.  ∆υνάµεις διπόλου  - διπόλου  β. J2 - J2 
3.  ∆εσµός υδρογόνου  γ. HCl - HCl 
4.  ∆υνάµεις ιόντος  - διπόλου  δ . Βr-  - H2O  
 ε. CH4 - H2O 

 
Μονάδες  6 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
1. Υδατικό διάλυµα µη πτητικής ουσίας αραιώνεται µε καθαρό 

νερό. Πώς θα µεταβληθεί η τάση ατµών του διαλύµατος; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες  5 
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2. Για τη χηµική αντίδραση  Α (g )  + B(s) → Γ (g )  δίνεται  το 
διάγραµµα συγκέντρωσης  - χρόνου : 

  

α. Σε ποιό από  τα σώµατα της αντίδρασης  αντιστοιχεί  η 
καµπύλη (2); 

Μονάδα 1 
Να δικαιολογήσετε  την απάντησή  σας. 

Μονάδες  4 
β.  Ποιά  από  τις καµπύλες (1) ή (3) αντιστοιχεί  στο ίδιο 

σώµα, αν η αντίδραση  πραγµατοποιηθεί παρουσία  
καταλύτη ; 

Μονάδα 1 
Να δικαιολογήσετε  την απάντησή  σας. 

Μονάδες  4 
 
3.  Σε  δοχείο  όγκου  V και σε θερµοκρασία  θ οC έχει 

αποκατασταθεί  η ισορροπία :  

Ν2(g) + 3 H2(g)         2 ΝΗ3(g),  ∆Η < 0 
 
α.  Πώς θα µεταβληθεί  η ποσότητα  της αµµωνίας (ΝΗ3), αν 

ελαττώσουµε τον όγκο  του  δοχείου  σε σταθερή  
θερµοκρασία ; 

 Μονάδα 1 

C 
(m

ol
/L

)

t(s)

(1) (2) (3)



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Β′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Να δικαιολογήσετε  την απάντησή  σας. 
Μονάδες  4 

β. Πώς θα µεταβληθεί η τιµή της Κc αν αυξηθεί η  
θερµοκρασία ; 

 Μονάδα 1 
Να δικαιολογήσετε  την απάντησή  σας. 

Μονάδες  4 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
Κατά το  σχηµατισµό 4 mol CO(g) από  τα στοιχεία  του , σε 
πρότυπες  συνθήκες , εκλύονται 444 ΚJ. 
 

α.  Να υπολογιστεί  η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού  ( )οf∆Η  
του  CO(g)  .  

Μονάδες  8  
β.  Να σχεδιαστεί  ο  θερµοχηµικός κύκλος της καύσης του  C(s) σε 

δύο  στάδια  (πρώτα  προς CO(g) και το CO(g) στη  συνέχεια  προς  
CO2(g)).   

Μονάδες  9  

γ.  Να υπολογιστεί  η πρότυπη  ενθαλπία  καύσης ( )οc∆Η  του  
CO(g) σε CO2(g). 

Μονάδες  8  
∆ίνεται  η πρότυπη  ενθαλπία καύσης του C(s): 

 ( )οc∆Η   = -400 KJ/mol. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Σε κλειστό  δοχείο  σταθερού  όγκου  10 L εισάγονται  0,25 mol 
φωσγενίου  (COCl2). Στους 727 οC το  φωσγένιο διασπάται , 
σύµφωνα  µε τη χηµική εξίσωση: 

COCl2(g)               CO(g) + Cl2(g) 
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Στην  κατάσταση  χηµικής ισορροπίας  περιέχονται  στο  δοχείο  
0,125 mol χλωρίου  (Cl2). 
 
α. Να υπολογιστεί  η απόδοση  της αντίδρασης . 

Μονάδες  8 
β. Να υπολογιστεί  η σταθερά  Κc της χηµικής ισορροπίας  

στους  727 οC. 
Μονάδες  8 

γ. Πόσα  mol φωσγενίου  πρέπει  να προστεθούν στην  
κατάσταση  χηµικής ισορροπίας  στους  727 οC  ώστε, όταν 
αποκατασταθεί  νέα χηµική ισορροπία στο  δοχείο  να 
περιέχονται  0,25 mol χλωρίου .  

Μονάδες  9 
  

 

 

 

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

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


