
 

 

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  1999 
ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε 
αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του 
διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την τάση 
ατµών του νερού, είναι: 

 α) µεγαλύτερη 
 β) ίδια 
 γ) µικρότερη 

δ) µεγαλύτερη, µόνο όταν η ουσία που διαλύθηκε  
    δεν ιονίζεται. 

Μονάδες 3 
 

2. Η αντίδραση    NaCl+AgNO3→NaNO3+AgCl↓ 
χαρακτηρίζεται ως : 

 α) εξουδετέρωση 
 β) απλή αντικατάσταση 
 γ) αποσύνθεση 
 δ) διπλή αντικατάσταση . 

Μονάδες 3 
 

3. Στην απλή αντίδραση Α(g)+B(g)→Γ(g), αν οι 
συγκεντρώσεις των Α και Β διπλασιαστούν, η 
ταχύτητα της αντίδρασης : 

 α) θα µειωθεί στο µισό της αρχικής 
 β) θα τετραπλασιαστεί 
 γ) θα διπλασιαστεί 
 δ) δε θα µεταβληθεί. 

Μονάδες 3 
4. Από τη µελέτη της θερµοχηµικής εξίσωσης  
 

 2H2+O2→2H2O(υγρό)+138 Kcal  (18°C)  
 



 

 

προκύπτει ότι η θερµότητα καύσης του Η2 είναι: 
 α) 138 Kcal/mol 

β)   69 Kcal/mol 
γ)   69 Kcal/g 
δ) 138 Kcal 

Μονάδες 3 
 

5. Η αµµωνία παρασκευάζεται σύµφωνα µε την 
αντίδραση  

 

   Ν2(g)+3H2(g) 2NH3(g)+22 Kcal 
 

 Για να αυξήσουµε την ποσότητα της παραγόµενης 
αµµωνίας πρέπει : 
α) να αυξήσουµε τη θερµοκρασία 
β) να προσθέσουµε καταλύτη 
γ) να αυξήσουµε την πίεση 
δ) να ελαττώσουµε την πίεση. 

Μονάδες 3 
 

6. Ο νόµος δράσεως των µαζών για την απλή 
αντίδραση Α(g)+2B(g)→Γ(g)+∆(g) εκφράζεται µε τη 
µαθηµατική σχέση . . . . . . . . . . .  και η αντίδραση 
αυτή είναι . . . . . . . . . . . τάξεως. 

Μονάδες 5 
 

7. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης . 

Μονάδες 5 



 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. Να διατυπώσετε από µία πρόταση (νόµο ή αρχή), 

εφαρµογή της οποίας αποτελεί η κάθε µία από τις 
παρακάτω ισοδυναµίες : 

 α) C+O2→CO2+94Kcal⇔ 2C+2O2→ 2CΟ2+188Kcal 
 

 β) C+O2→CO2+94Kcal⇔ CO2→ C+O2-94Kcal 
Μονάδες 10 

2. Να δικαιολογήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις 
είναι σωστές ή λανθασµένες : 

 α) ΄Οταν ένα µείγµα Η2, Ι2 και ΗΙ βρίσκεται σε 
κατάσταση χηµικής ισορροπίας, δεν 
πραγµατοποιείται καµιά χηµική αντίδραση. 

 β) Η αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την 
ταχύτητα των αντιδράσεων . 

 γ) Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός αραιού 
υδατικού διαλύµατος ζάχαρης, σε ανοικτό δοχείο, 
το σηµείο ζέσεώς του παραµένει σταθερό. 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
Σε 500g νερού διαλύουµε ορισµένη ποσότητα 
γλυκόζης (C6H12O6), οπότε προκύπτει διάλυµα ∆1 
µε σηµείο ζέσεως 100,26°C.  
α)Υπολογίστε τη µάζα της γλυκόζης που 
διαλύσαµε, δεδοµένου ότι το σηµείο ζέσεως του 
καθαρού νερού είναι 100°C και η ζεσεοσκοπική 
σταθερά του είναι Kb=0,52. 
∆ίνονται οι ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη) των 
στοιχείων:  C:12  H:1  O:16 

Μονάδες 10 
β) Αραιώνουµε το διάλυµα ∆1 (µε προσθήκη 
νερού), οπότε προκύπτει διάλυµα ∆2 ωσµωτικής 



 

 

πίεσης Π=1,5 atm στους 300°Κ. Υπολογίστε τον 
όγκο του διαλύµατος ∆2. 

∆ίνεται R=0,082 
Kmol

atmL
⋅

⋅
 

Μονάδες 10 
γ) Ποιο από τα δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 έχει 
χαµηλότερο σηµείο πήξεως; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας χωρίς να κάνετε αριθµητικούς 
υπολογισµούς. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα δοχείο όγκου V1=2L περιέχει 2mol Η2 και 
2mol I2. To µείγµα θερµαίνεται στους θ1°C, οπότε 
αποκαθίσταται η ισορροπία, 

    Η2(g) + I2(g) 2HI(g) 
της οποίας η σταθερά είναι Κc = 64 στους θ1°C. 
α) Να υπολογίσετε τον αριθµό mol  κάθε 
συστατικού του µείγµατος στην κατάσταση 
ισορροπίας.  

Μονάδες 10 
β) Αυξάνουµε τον όγκο του δοχείου σε V2=4L υπό 
σταθερή θερµοκρασία θ1°C. Να εξετάσετε αν θα 
µεταβληθεί η σύσταση του µείγµατος και να 
υπολογίσετε τη συγκέντρωση κάθε συστατικού 
του. 

Μονάδες 10 
γ) Μειώνουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος 
στους θ2°C διατηρώντας τον όγκο του δοχείου 
σταθερό (V2=4L). Μετά την αποκατάσταση της 
νέας χηµικής ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο 
3mol HΙ. Εξετάστε αν η αντίδραση σύνθεσης του 
HI από Η2 και Ι2 είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη. 



 

 

Μονάδες 5 
Σηµείωση: 
1. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής 1 έως 5, στο ΘΕΜΑ 1ο, γράψτε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό κάθε ερώτησης και 
δίπλα ακριβώς το γράµµα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση . 
2. Στο ΘΕΜΑ 1ο, η ερώτηση 6 να µεταφερθεί 
συµπληρωµένη στο τετράδιό σας. 
 

 


