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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ 1ο  

Στις προτάσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή της. 
1.1 ∆εσµός υδρογόνου αναπτύσσεται µεταξύ των 

µορίων της ένωσης 
α. H2O 

β. HCℓ 
γ. H2S 

δ. CH4 . 

Μονάδες 5 

1.2 Από τη θερµοχηµική εξίσωση 

S(s) + O2(g) → SO2 (g)  ∆H = - 296,1 kJ 

 προκύπτει ότι 
α. κατά την καύση οποιασδήποτε ποσότητας S 

ελευθερώνεται θερµότητα  296,1 kJ. 
β. η αντίδραση είναι ενδόθερµη. 
γ. κατά την καύση 1 mol S ελευθερώνεται 

θερµότητα  296,1 kJ. 
δ. για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση πρέπει 

να προσφερθεί ενέργεια από το περιβάλλον. 
Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

1.3 Από τις παρακάτω χηµικές ουσίες, µεγαλύτερο 
σηµείο βρασµού έχει το 

α. Cℓ2 

β. ΝaCℓ 
γ. H2O 
δ. HF . 

 Μονάδες 5 
 

1.4 Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο 
τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες. 

 

α. Σύµφωνα µε την αρχή Le Chatelier, όταν 
µεταβληθεί ένας από τους συντελεστές 
ισορροπίας (………………, ………………, ………………) η 
θέση της ισορροπίας µετατοπίζεται προς 
εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να 
αναιρέσει τη µεταβολή που επιφέρεται. 

Μονάδες 3 
 
β. Σύµφωνα µε τη θεωρία των συγκρούσεων για 

να αντιδράσουν δύο µόρια πρέπει να 
συγκρουσθούν αποτελεσµατικά, δηλαδή να 
έχουν την κατάλληλη ……………… και το σωστό 
………………  . 

Μονάδες 2 
 

1.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη 
«Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράµµα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 

α. Οι καταλύτες επηρεάζουν τη θέση  της χηµικής 
ισορροπίας. 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας µιας 
αµφίδροµης χηµικής αντίδρασης µεταβάλλεται 
µόνο µε τη θερµοκρασία. 

γ. Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές 
δυνάµεις σε µία ουσία, τόσο µεγαλύτερο είναι 
το σηµείο βρασµού της. 

δ. Αναγωγή είναι η αποβολή ηλεκτρονίων. 
ε. Ετερογενή ισορροπία έχουµε όταν τα 

αντιδρώντα και τα προϊόντα βρίσκονται στην 
ίδια φάση. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Να βρείτε τον αριθµό οξείδωσης (Α.Ο.) του 
χλωρίου (Cℓ) στις παρακάτω ενώσεις: 

HCℓ , HCℓO, KCℓO4, KCℓO3 . 

∆ίνονται οι Α.Ο. των στοιχείων (Η) + 1,   (Ο) – 2 
και (Κ) + 1. 

Μονάδες 8 
 

2.2 Πώς επηρεάζεται η ταχύτητα αντίδρασης από την 
επιφάνεια επαφής στερεού σώµατος που 
συµµετέχει στην αντίδραση; Να αναφέρετε ένα 
παράδειγµα. 

Μονάδες 8 
 

2.3 ∆οχείο περιέχει µίγµα αερίων HCℓ, Ο2, Η2Ο και 
Cℓ2 σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας στους 
400οC σύµφωνα µε την αντίδραση  

   4 HCℓ(g)+Ο2(g) →←    2Η2Ο(g) +2Cℓ2(g)     ∆Η= -114 kJ 
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Πώς µεταβάλλεται  η συγκέντρωση του χλωρίου 
(Cℓ2) όταν 
α. προστεθεί στο µίγµα ισορροπίας ποσότητα Ο2 

χωρίς µεταβολή του όγκου του δοχείου και της 
θερµοκρασίας του µίγµατος; 

β. διπλασιασθεί ο όγκος του δοχείου στο οποίο 
βρίσκεται το µίγµα ισορροπίας χωρίς 
µεταβολή της θερµοκρασίας ; 

γ. αυξηθεί η θερµοκρασία χωρίς µεταβολή του 
όγκου του δοχείου;   

Μονάδες 3 
 Να δικαιολογήσετε κάθε µία από τις απαντήσεις 

σας. 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές εξισώσεις  

C(s) +  O2(g) → CO2(g)   ∆H1       (1) 

C(s) + ½ O2(g) → CO(g)   ∆H2 = -110 kJ  (2) 

CO(g) + ½ O2(g) → CO2 (g)  ∆Η3          (3) 

H θερµότητα που ελευθερώνεται από την πλήρη 
καύση 5,04g άνθρακα (C) σύµφωνα µε την 
αντίδραση (1) απορροφάται όλη από 1000g νερού 
και αυξάνει τη θερµοκρασία του κατά 39,3οC . 
Να υπολογίσετε : 
α. Το ποσό της θερµότητας που απορροφάται 

από το νερό. 
Μονάδες 10 

β. Τη µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η1. 
Μονάδες 5 
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γ. Τη µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η3. 

Μονάδες 10  
 ∆ίνονται: 
 ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού 

 cνερού = 4,2 J/g . οC 
 σχετική ατοµική µάζα του  άνθρακα C=12. 

ΘΕΜΑ 4ο 

Σε κενό και κλειστό δοχείο όγκου V=10L 
εισάγονται 0,3 mol SO2, 0,4 mol NO2, 0,1 mol SO3 
και  0,4 mol NO. Tο δοχείο θερµαίνεται στους 
727οC οπότε αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία 
σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση 

SO2(g) + NO2(g)     →←      SO3(g) + NO(g) 

Στη θέση χηµικής ισορροπίας βρέθηκε ότι η 
ποσότητα του SO2(g) είναι 0,1 mol. 

Να υπολογίσετε : 
α. Τις συγκεντρώσεις των αερίων στην κατάσταση 

της χηµικής ισορροπίας.  
Μονάδες 8 

β.  Τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κc . 

Μονάδες 6 
γ.  Τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κp. 

Μονάδες 5 
δ.  Την ολική πίεση του αερίου µίγµατος στη θέση 

χηµικής ισορροπίας.  
Μονάδες 6 

   ∆ίνονται R=0,082 L.atm/mol.K  . 
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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 


