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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  ΧΗΜΕΙΑ   
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.1 Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις αναπτύσσεται 
µεταξύ των µορίων της δεσµός υδρογόνου; 
α. ΗΙ 
β. HCl 
γ. HF 
δ. HBr Μονάδες 5 

1.2 Η µετάβαση του νερού από την υγρή στη στερεή 
κατάσταση ονοµάζεται : 
α. τήξη 
β. πήξη 
γ. υγροποίηση 
δ. εξαέρωση Μονάδες 5 

1.3 Σε δοχείο όγκου V περιέχεται µείγµα δύο αερίων 
Α και Β. Η ολική πίεση (Pολ) του µείγµατος είναι 
10 atm. Η µερική πίεση (ΡΑ) του Α είναι 3 atm. Η 
µερική πίεση (ΡB) του B είναι : 
α. 5 atm 
β. 13 atm 
γ. 7 atm 
δ. 8 atm  Μονάδες 5 
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1.4 Για κάθε απλή αντίδραση αερίων ουσιών της 
Στήλης Ι δίνεται η τάξη της αντίδρασης στη 
Στήλη ΙΙ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το γράµµα της 
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Στήλη Ι 

(απλή αντίδραση) 
Στήλη ΙΙ 

(τάξη)  
1. Α  +  Β  →  Γ α. Πρώτη 
2. ∆  +  2 Ε  →  Ζ β. ∆εύτερη 
3. Κ  →  Λ  +  Μ γ. Τρίτη  
4. 2 Γ  +  2 Μ  →  Ν δ. Τέταρτη 
 ε. Πέµπτη 

Μονάδες 4 
1.5 Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη θέση µιας χηµικής ισορροπίας. 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Από τις παρακάτω προτάσεις να διακρίνετε τις 
λανθασµένες και να τις διατυπώσετε σωστά. 
α. Κατά την οξείδωση ενός στοιχείου ο αριθµός 

οξείδωσής του αυξάνεται. 
β. Ο καταλύτης δεν επηρεάζει την ταχύτητα της 

αντίδρασης που καταλύει. 
γ. Οι αµφίδροµες αντιδράσεις έχουν απόδοση 

100%. 
Μονάδες 8 
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2.2 Σε κλειστό δοχείο όγκου V και σε σταθερή 
θερµοκρασία θ έχει αποκατασταθεί η χηµική 
ισορροπία :  

PCl5   →←      PCl3  +  Cl2 
Να βρείτε προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπιστεί 
η θέση της χηµικής ισορροπίας και να 
δικαιολογήσετε, σε κάθε περίπτωση, την 
απάντησή σας µε βάση την αρχή Le Chatelier, αν : 

α. Αυξήσουµε την ποσότητα του PCl5 
(V=σταθερό). 

Μονάδες 4 

β. Αποµακρύνουµε ποσότητα Cl2 (V=σταθερό). 
Μονάδες 4 

γ. Ελαττώσουµε τον όγκο V του δοχείου. 
Μονάδες 4 

2.3 Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης (Α.Ο.) του Ρ στην 
ένωση Η3ΡΟ4 . 
∆ίνονται οι Α.Ο. των στοιχείων : Η : +1,  Ο: -2. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνονται οι θερµοχηµικές εξισώσεις σε πρότυπη 
κατάσταση : 
C(s)  +  O2(g)  →  CΟ2(g) ∆Η°1 = - 400kJ 

H2(g)  +  
2
1  O2(g)  →  H2O(l) ∆Η°2 = - 300kJ 

C(s)  +  2 H2(g)  →  CH4(g) ∆Η°3 = - 80kJ 
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α. Να βρεθεί η µεταβολή της πρότυπης ενθαλπίας ∆Η° 
(σε kJ) της αντίδρασης: 

CH4(g)  +  2 Ο2(g)  →  CΟ2(g)  +  2 H2O(l) 

Μονάδες 13 
β. Πόσα g CΟ2  θα σχηµατιστούν κατά την καύση 

80g CH4 ; Μονάδες 6 

γ. Πόσα g CH4 πρέπει να καούν για να εκλυθεί ποσό 
θερµότητας ίσο µε 230 kJ; Μονάδες 6 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη) 
των στοιχείων :   C:12,  Η :1,  Ο:16. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 20 mol  αερίου Α και 
40 mol αερίου Β, οπότε πραγµατοποιείται η απλή 
χηµική αντίδραση: 

Α(g)  +  3B(g)  →  2Γ(g) 

Η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης, σε ορισµένη 
θερµοκρασία θ,  είναι  k = 0,1 mol-3 · L3 · s-1 . 

α.  Να διατυπώσετε το νόµο της ταχύτητας της 
αντίδρασης . Μονάδες 7 

β.  Να βρείτε την τάξη της αντίδρασης. Μονάδες 3 

γ.  Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα της 
αντίδρασης . Μονάδες 5 

δ.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης 
όταν, µετά από χρόνο t, στο δοχείο θα έχουν 
σχηµατιστεί 20 mol του αερίου Γ. Μονάδες 10 
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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 .  

∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  άλλη  σηµείωση .  

 Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  τετράδιο  

και  τα  φωτοαντίγραφα .  

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

4.  Κάθε  λύση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .  

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

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  

των  φωτοαντιγράφων . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


