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ΘΕΜΑ Α  

Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

Α1. Στις παρακάτω αντιδράσεις  

 H2O2 +CuO → O2 + Cu + H2O 

 2 Η2O2   2 H2O+  O2 

 Η2O2  +  2 FeO2    Η2O  +  2 Fe2O3 το Η2Ο2 δρα ως: 

 α. οξειδωτικό    γ. αναγωγικό ή οξειδωτικό 

 β. αναγωγικό    δ. ούτε αναγωγικό, ούτε οξειδωτικό. 
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Α2. Προϋπόθεση για να έχουμε αποτελεσματική σύγκρουση μεταξύ δύο μορίων σύμφωνα 

με την θεωρία των συγκρούσεων  είναι… 
 α. μόνο ο κατάλληλος προσανατολισμός της κίνησης των μορίων   
 β. η τιμή της θερμοκρασίας του συστήματος  
 γ. ο κατάλληλος προσανατολισμός και η κατάλληλη ταχύτητα 

 δ. η ύπαρξη μεγάλης ταχύτητας στα κινούμενα μόρια. 
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Α3. Ένα υδατικό διάλυμα είναι βασικό, όταν :  

α. [ΟΗ]  [Η3Ο+]     β. [ΟΗ]  [Η3Ο+] 

γ. pH  7      δ. pΟH  7                               
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Μονάδες 5 
Α4. Δύο από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη χημική ισορροπία C(s)  + 

H2O(g)    CO(g)  +  H2(g) είναι: 

 α. η ολική πίεση του συστήματος και η μάζα του C 
 β. η θερμοκρασία και οι καταλύτες 
 γ. η επιφάνεια επαφής του C και οι καταλύτες 
 δ. η συγκέντρωση του Η2 και η ολική πίεση του συστήματος. 
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Α5.  Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέοςβάσης, κατά 

BrοnstedLowry 

1. ΝΗ4
ΝΗ2

     2. Η3ΟΟΗ 

3. Η2CO3CO3
2     4. HCl  Cl                 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω ερωτήσεις ως σωστές ή λάθος (μονάδες 5) και 

αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας. 

α. Στην αντίδραση H2O2 +CuO → O2 + Cu + H2O  το Η2Ο2 δρα ως οξειδωτικό. 

β. Το υδρογόνο στις ενώσεις του με άλλα άτομα εμφανίζει πάντα Α.Ο. = +1 

γ. Όλοι οι άνθρακες στην ένωση CH3-CH2OH έχουν αριθμό οξείδωσης -2 

δ. Η επίδραση ισχυρού οξειδωτικού σε SO2 μπορεί να δώσει ως προϊόν το H2SO4. 

ε. Η αντίδραση CaCO3 →CaO + CO2 είναι αντίδραση οξειδοαναγωγής  

στ. Η αύξηση της πίεσης με μείωση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή θερμοκρασία 

στην  αντίδραση Ν2(g) + 3 Η2(g)   2 ΝΗ3 (g), οδηγεί στην αύξηση της απόδοσή της.  

ζ. Αν διπλασιάσουμε τον όγκο ενός δοχείου, στο εσωτερικό του οποίου έχει 

αποκατασταθεί η χημική ισορροπία CO(g) + H2O(g)   CO2(g) + H2(g), τότε η συγκέντρωση 

του CO2 υποδιπλασιάζεται. 

η. Αν σε ένα κλειστό δοχείο σταθερού όγκου που έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία  

ΝΗ3 (g) → Ν2(g) + 3 Η2(g)  εισάγουμε μία ποσότητα ευγενούς αερίου, η χημική ισορροπία δε 

μεταβάλλεται ενώ η ολική πίεση των αερίων αυξάνεται. 

θ. Η απόδοση της αντίδρασης H2(g)+ Ι2(g)  2HΙ(g) σε καθορισμένη πίεση και 

θερμοκρασία, έχει ελάχιστη τιμή όταν το μείγμα Η2 και Ι2 που αναμειγνύεται αρχικά είναι 

ισομοριακό.  
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Β2. Α. Τι είναι η ενέργεια ενεργοποίησης (3 μον) και το ενεργοποιημένο σύμπλοκο; 

Β. Ποιά η συμπεριφορά των ομοιοπολικών ενώσεων ως προς την διάλυσή τους στο νερό;  

Γ. Πώς θα μεταβληθεί η συγκέντρωση ιόντων [Η3Ο+] σε διάλυμα οξικού οξέος αν αραιωθεί 

με νερό; Δικαιολογήσατε. 
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Β3. Να κάνετε τις αμφιμονοσήμαντες αντιστοιχήσεις μεταξύ των στοιχείων της στήλης (I), 

της στήλης (II) και της στήλης (ΙII). 

 

(I) συγκέντρωση διαλύματος (II) διαλυμένη ουσία (III) pH 

Α. 0,1Μ 1. HCl α. 12 

Β. 0,01Μ 2. Ba(OH)2 β. 2 

Γ. 0,05Μ 3. KOH γ. 3 

Δ. 510-4Μ 4. CH3COOH δ. 13 

  ε. 11 
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Β4. Να εξηγήσετε πώς επηρεάζεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH ενός διαλύματος οξέος ΗΑ 

αν αυτό αραιωθεί ώστε το τελικό διάλυμα να έχει 100πλάσιο όγκο από τον αρχικό.  
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Β5. Υδατικό διάλυμα HCl (διάλυμα Α) και ασθενούς οξέος ΗΑ (διάλυμα Β) βρίσκονται στην 

ίδια θερμοκρασία, έχουν ίδιο όγκο και την ίδια συγκέντρωση. Ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας  



1)Το διάλυμα Α έχει μικρότερο pH από το διάλυμα Β 

2) Όταν και τα δύο διαλύματα εξουδετερωθούν πλήρως με την αναγκαία ποσότητα NaOH, 

τότε τα διαλύματα που θα προκύψουν θα έχουν το ίδιο pH. 

3) Όταν τα δύο διαλύματα αραιωθούν με δεκαπλάσια ποσότητα νερού τότε το pH τους θα 

αυξηθεί κατά μια μονάδα 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα 

αντιδρώντα σε συνάρτηση με τον χρόνο, κατά τη πραγματοποίηση της αντίδρασης: Α (g) + 

2Β(g)  Γ (g). 

 

 
Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

α. Σε ποιό από τα δύο αντιδρώντα ανήκει η γραφική παράσταση αν γνωρίζουμε ότι στην 

αρχή της αντίδρασης τα Α και Β ήταν ισομοριακά; 

β. Ποιός ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης των δύο αντιδρώντων κατά τα 10 min 

που διήρκησε η αντίδραση;  

γ. Σχεδιάστε στο παραπάνω διάγραμμα την μορφή της καμπύλης της μεταβολής της 

συγκέντρωσης του προϊόντος Γ 

δ. Ποια η μέση ταχύτητα της αντίδρασης κατά τα 2 πρώτα min;  

ε. Ποια η στιγμιαία ταχύτητα του ρυθμού μεταβολής του αντιδρώντος που  παριστά το 

διάγραμμα και ποια η στιγμιαία ταχύτητα της αντίδρασης κατά το 4ο min  
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Γ2.  Η σταθερά ισορροπίας  Kc της αντίδρασης A (s)  B(s) + Γ (g) έχει τιμή  k1 στους και 

k2=2·k1 στους θ2
οC (θ2 > θ1). Εξηγείστε ποιες προτάσεις από τις παρακάτω είναι σωστές 

και ποιες λανθασμένες. 

α) Η τιμή της Kc εξαρτάται από την ποσότητα του Α. 

β) Η ποσότητα του Γ είναι ανεξάρτητη από την θερμοκρασία 

γ) Η προσθήκη Α μετατοπίζει την ισορροπία προς τα δεξιά. 

δ) Η ποσότητα του Γ στην θέση ισορροπίας αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης. 

ε) Η αντίδραση : B(s) + Γ (g)   A (s)  είναι εξώθερμη  

στ) Η ποσότητα του Γ στους θ2
οC είναι διπλάσια από την ποσότητα του Γ στους  θ1

οC αν η 

αντίδραση γίνει στο ίδιο δοχείο. 
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Γ3. Το διπλανό διάγραμμα δείχνει τις μεταβολές της 

συγκέντρωσης των ουσιών που βρίσκονται μέσα σε 

ένα δοχείο και που μετέχουν στη χημική ισορροπία Α 

(g) +3 B(g)  2 Γ(g), Το σύστημα είναι αρχικά σε 

ισορροπία. Το χρόνο t1 αυξάνεται η θερμοκρασία και 

μετά από λίγο στον χρόνο t2 αποκαθίσταται εκ νέου η 

ισορροπία.  

α) Η αντίδραση που περιγράφεται παραπάνω είναι 

εξώθερμη ή ενδόθερμη;  
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β) Ποια είναι η σταθερά χημικής ισορροπίας κατά την αρχική χημική ισορροπία;  
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Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας. 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. Το πυκνό  H2SO4 δρώντας ως οξειδωτικό δίνει ως προϊόν SO2. Το S και ο C 

δρώντας ως αναγωγικά μετατρέπονται σε SO2 και CO2 αντίστοιχα. Σε 5,6 g μίγματος που 

αποτελείται από S και C επιδρά περίσσεια πυκνού  H2SO4 οπότε παράγονται 0,9 mol 

μίγματος δύο αερίων. Ποια η σύσταση του αρχικού μίγματος; (Ar S=32, C=12)  
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Δ2. Σε κενό δοχείο όγκου 2 L εισάγεται αέριο Α στους 227ο C το οποίο ασκεί πίεση 41 

atm. Το αέριο διασπάται σύμφωνα με την αντίδραση: 2 Α(g)  2 Β(g)  + Γ(g) και η ταχύτητα 

το πρώτο 1 min της αντίδρασης είναι 5·10-3 mol/L·s.  

Να υπολογιστεί η συνολική πίεση που ασκούν τα αέρια στο τέλος του 1 min 
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Δ3. Σε διάλυμα μονοπρωτικού οξέος όγκου V1 = 30mL ο βαθμός ιοντισμού του οξέος 

είναι α1 = 0,2. Με αραίωση του διαλύματος αυτού προκύπτει νέο διάλυμα στο οποίο ο 

βαθμός ιοντισμού του οξέος είναι α2 = 0,25.  

Υπολογίστε τον όγκο του νερού με τον οποίο έγινε η αραίωση του αρχικού διαλύματος 
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Δ4. Διάλυμα Δ1 περιέχει NH3 (Kb=10-5) συγκέντρωσης 0,1 Μ.  

α) Ποια το pH του διαλύματος;  

β) Σε 100 mL του  διαλύματος Δ1 προθέτουμε 300 mL νερό οπότε σχηματίζεται διάλυμα 

Δ2. Σε ποιο από τα διαλύματα στα 100 mL του Δ1 ή στα 400 mL του Δ2 υπάρχει 

μεγαλύτερος αριθμός ιόντων ΟΗ-; 

γ) Σε 200 mL του διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 400 mL διαλύματος  Δ3 που περιέχει NH3 

συγκέντρωσης x Μ. Το διάλυμα που προκύπτει έχει βαθμό ιοντισμού α=0,005. Ποια η 

συγκέντρωση x του διαλύματος Δ3; 
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Δ5. Αέριο Α εισάγεται σε δοχείο και σε 

θερμοκρασία θ1
οC διασπάται στα αέρια Β και Γ 

σύμφωνα με την αντίδραση:  2 A (g))  B(g + Γ (g) 

Αφού αποκατασταθεί η ισορροπία  στην 

θερμοκρασία θ1
οC ψύχεται τον χρόνο t1  το 

δοχείο στην θερμοκρασία θ2
οC, οπότε 

αποκαθίσταται πάλι η ισορροπία. Στο  διάγραμμα 

εμφανίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του 

σώματος Α σε συνάρτηση με το χρόνο.  

α) Ποια η συγκέντρωση του σώματος Β σε 

συνάρτηση με το C0 κατά την πρώτη και ποια 

κατά την δεύτερη χημική ισορροπία; 

β) Ποιος ο λόγος των τιμών των σταθερών ισορροπίας  Kc1 της χημικής ισορροπίας στην 

θερμοκρασία θ1
οC προς την  Kc2 της χημικής ισορροπίας στην θερμοκρασία θ2

οC; 

γ) Ποια η απόδοση της αντίδρασης  στους θ1
οC; 
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