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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. Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ μορίων χαρα-

κτηρίζονται ως 
 α. διαμοριακές 
 β. διατομικές 
 γ. ενδοατομικές 
 δ. ενδομοριακές 

Μονάδες 5 
2. Έστω η απλή αντίδραση  

2Α(g) + B(g) →  2Γ(g) 
Ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης είναι: 
α. U = k [A] [B] 
β. U = k [Α]2 [Β] 
γ. U = k [A] [B]2 

δ. U = k [Γ]  

Μονάδες 5 
3. Με ποιο από τα παρακάτω θέματα δεν ασχολείται 

η χημική κινητική: 
α. με την ταχύτητα (ή το ρυθμό) με την οποία   

εξελίσσονται οι χημικές αντιδράσεις 
β. με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ταχύτητα των αντιδράσεων 
γ. με τους μηχανισμούς με τους οποίους 

συμβαίνουν οι αντιδράσεις 



 

δ. με το ποσό της θερμότητος το οποίο εκλύεται ή 
απορροφάται κατά την πραγματοποίηση 
χημικών αντιδράσεων. 

Μονάδες 5 
4. Κάθε διεργασία της στήλης ΙΙ επηρεάζεται από ένα 

παράγοντα της στήλης I. Να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθμό του παράγοντα και δίπλα το 
γράμμα της διεργασίας που επηρεάζει. 

 
I 

Παράγοντες 
II 

Διεργασίες 
1. Θερμοκρασία Α. Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά     

καθαρίζουν τα πιάτα γρηγο-
ρότερα από ίση ποσότητα 
"απλών" απορρυπαντικών. 

2. Συγκέντρωση Β. Τα πριονίδια καίγονται γρηγο-
ρότερα από τα κούτσουρα. 

3. Επιφάνεια 
επαφής 

Γ. Τα φαγητά διατηρούνται 
περισσότερο χρονικό διάστημα 
στο ψυγείο. 

4. Καταλύτες 
(ένζυμα) 

Δ. Επιτάχυνση της πέψης των 
τροφών. 

Μονάδες 5 
 

5. Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό 
σας σωστά συμπληρωμένες. 
α. Η πίεση που ασκούν οι ατμοί ενός υγρού, σε 

ορισμένη θερμοκρασία, όταν το υγρό και οι 
ατμοί του βρίσκονται σε ισορροπία ονομάζεται 
..............   ..............  του υγρού. 

Μονάδες 2 
β. Η ................  μελετά τις μεταβολές ενέργειας 

που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.  ΄Οσες 
χημικές αντιδράσεις δίνουν (εκλύουν) ενέργεια 



 

στο περιβάλλον ονομάζονται ................................., 
ενώ όσες παίρνουν (απορροφούν)  ενέργεια από 
το περιβάλλον ονομάζονται ..........................  

Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. 

Στερεά ένωση Α θερμαίνεται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Η θερμοκρασία σε συνάρτηση με το χρόνο 
μεταβάλλεται όπως δείχνει το σχήμα. Δώστε τις 
απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων χωρίς να τις 
δικαιολογήσετε. 
α. Σε ποια θερμοκρασία τήκεται (λειώνει) η ένωση Α; 

Μονάδες 2 
β. Σε ποια θερμοκρασία βράζει η ένωση Α; 

Μονάδες 2 
γ. Στους 50° C η ένωση Α περιμένετε ότι θα είναι 

στερεά, υγρή ή αέρια; 
Μονάδες 2 

δ. Σε ποια θερμοκρασία η ένωση Α συνυπάρχει ως 
υγρό και ως στερεό; 

Μονάδες 2 
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2. Η ένωση Α διασπάται στην ένωση Β σύμφωνα με 
την αντίδραση 

Α(g) →  2Β(g).    

 Το διάγραμμα δείχνει πως μεταβάλλεται η 
συγκέντρωση του συστατικού Α σε συνάρτηση με 
το χρόνο όταν η αντίδραση πραγματοποιείται σε 
δύο διαφορετικές θερμοκρασίες θ1 και θ2. 

 α. Ποια θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη; 
Μονάδες 2 

 β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

 
3. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία 
 2ΝΟ2(g)   Ν2Ο4(g) 
 Προς ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η 

ισορροπία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
σύμφωνα με  την αρχή Le Chatelier. 
α. όταν προστεθεί  ΝΟ2 

Μονάδες 5 
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β. όταν απομακρυνθεί  Ν2Ο4 

 Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 3ο 
Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις 
CH4(g) + 2O2(g) →  CΟ2(g) + 2Η2Ο( l)  ΔΗ°1 = - 900ΚJ 
C(s) + O2(g) →  CΟ2(g)  ΔΗ°2 = - 400ΚJ 
2H2(g) + O2(g) →  2H2O( l) ΔΗ°3 = - 580ΚJ 
 
α. Να υπολογιστεί η θερμότητα η οποία εκλύεται 

κατά την καύση 5 mol CH4. 
 Μονάδες 8 

β. Πόση ποσότητα άνθρακα σε γραμμάρια πρέπει να 
καεί ώστε να εκλυθεί θερμότητα 4000 KJ; 
Δίνεται ΑΒC = 12 

Μονάδες 8 

γ. Να υπολογίσετε το ΔΗ° της αντίδρασης  

Η2Ο( l) →  Η2(g) +   
2
1 O2(g) 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
α. Σε δοχείο όγκου 1 L και θερμοκρασίας Θ°C 

περιέχονται σε κατάσταση χημικής ισορροπίας 2 
mol CO, 1 mol H2O, 2 mol CO2 και 4 mol Η2. 

 
Να υπολογίσετε τη σταθερά ΚC στους Θ°C, της 
ισορροπίας : 
CO(g) + H2O(g)   CO2(g) + H2(g) 

Μονάδες 12 
 



 

β.  Σε κενό δοχείο όγκου 2L  εισάγονται 3 mol CO και 
3 mol Η2Ο. Να υπολογίσετε τον αριθμό των moles 
όλων των ουσιών που θα υπάρχουν στο δοχείο 
μετά την αποκατάσταση, στους Θ°C, της χημικής 
ισορροπίας που αναφέρεται στο προηγούμενο 
ερώτημα.  

Μονάδες 13 
 
 
 


