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ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 
 
1.1. Οι ασθενείς ελκτικές διαμοριακές δυνάμεις που 

ασκούνται μεταξύ μη πολικών μορίων ονομάζονται: 
 α. δυνάμεις διασποράς  
 β. ιοντικός δεσμός 
 γ. ομοιοπολικός δεσμός 
 δ. δεσμός υδρογόνου. 

        Μονάδες 5  
 

1.2. Η σχέση που συνδέει τη μερική πίεση ΡΑ ενός αερίου σε 
μίγμα τριών αερίων Α,Β,Γ με την ολική πίεση του 
μίγματος Ρολ είναι: 
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Μονάδες 5 
 

1.3. Η μεταβολή της  ενθαλπίας ΔΗ μιας αντίδρασης 
εξαρτάται: 



 

α. από τη φύση των αντιδρώντων σωμάτων 
β. από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των 

προϊόντων σωμάτων 
γ. από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας  
δ. από όλα τα παραπάνω. 

 
Μονάδες 5 

 

1.4. Η σταθερά ισορροπίας Kc της αμφίδρομης αντίδρασης, 
η οποία περιγράφεται από την εξίσωση:  

    αΑ(s) + βB(g)         γΓ(s)  + δΔ(g) 

 δίνεται από τη σχέση: 
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Μονάδες 6 
 

1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης 
Ι (ουσίες) και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της 
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό αριθμό 
οξείδωσης του θείου (S) στην αντίστοιχη ουσία: 



 

 

Στήλη Ι  
(ουσίες) 

Στήλη ΙΙ  
(αριθμός οξείδωσης S) 

α.  Η2S  1. +4 
β.  SO2  2.   0 
γ.  S  3. -2 
δ.   H2SO4  4.  +8 
 5. +6 

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. Δίνεται η απλή (στοιχειώδης) αντίδραση:  

    Α(g) + B(g)            Γ(g) + Δ(g) 
 

α. Να γράψετε τον τύπο της ταχύτητας U της 
αντίδρασης για χρονικό διάστημα Δt. 

β. Ποιες είναι οι μονάδες της ταχύτητας αντίδρασης; 
γ. Να αναφέρετε το νόμο της ταχύτητας για την 

παραπάνω αντίδραση. 
δ. Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης και ποιες οι 

μονάδες της σταθεράς k του νόμου της ταχύτητας. 
Μονάδες 8 

 
 

2.2. Σε κλειστό δοχείο πραγματοποιείται η αμφίδρομη 
αντίδραση που αποδίδεται από την εξίσωση: 

      2Α(g) + B(s)      Γ(g) ,    ΔΗ>0 
 

α. Να αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. 

Μονάδες 3 
 

β. Η αντίδραση αυτή είναι ομογενής ή ετερογενής; 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 



 

γ. Η γραφική παράσταση μεταβολής της 
συγκέντρωσης C των αερίων Α και Γ σε σχέση με το 
χρόνο t, δίνεται παρακάτω: 

 
  Να ερμηνεύσετε τη μορφή των καμπυλών για τα 

χρονικά διαστήματα 0 έως t1 και t1 έως t2. 
Μονάδες 4 

 
2.3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις χημικές εξισώσεις 

των παρακάτω αντιδράσεων προσδιορίζοντας τα 
σώματα Α, Β, Γ και Δ. 

 
α. NaBr + Cℓ2          Α + Β 
 
 Κ2Cr2O7   +  HΙ          KΙ + Γ + Δ + Η 2Ο 

Μονάδες 4 
 

β. Να συμπληρώσετε τις παραπάνω χημικές εξισώσεις 
των αντιδράσεων με τους κατάλληλους συντελεστές. 

Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
Ποσότητα χαλκού (Cu) αντιδρά πλήρως με διάλυμα αραιού 
ΗΝΟ3 οπότε παράγονται 67,2L αερίου Χ μετρημένα σε stp 
συνθήκες, σύμφωνα με την εξίσωση: 
 3Cu + 8HNO3           3Ψ + 2Χ + 4Η2Ο 
 



 

α. Ποια είναι η ουσία Ψ και ποιο είναι το αέριο Χ 
που εκλύεται; 

Μονάδες 4 
β. Να υπολογίσετε την ποσότητα σε g του χαλκού που 

αντέδρασε.  
Μονάδες 9 

 
γ. ΄Ολη η ποσότητα του παραγόμενου αερίου Χ 

διοχετεύεται σε δοχείο το οποίο  περιέχει 2 mol 
αερίου Ηe . Τα δύο αέρια δεν αντιδρούν μεταξύ 
τους. Αν η ολική πίεση στο δοχείο είναι 10 atm, να 
υπολογιστούν οι μερικές πιέσεις των αερίων Χ και 
Ηe . 

Μονάδες 12 
 

Δίνεται η σχετική ατομική μάζα (Ar) του  Cu:  64 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Σε δοχείο όγκου 2L και σε θερμοκρασία θο C  περιέχεται 
μίγμα 4mol Η2, 4mol Ι2 και 8mol ΗΙ σε κατάσταση χημικής 
ισορροπίας που αποδίδεται με την εξίσωση: 
          2HΙ(g)            Ι2(g) + H2(g)  

 
α. Να υπολογίσετε τη σταθερά χημικής ισορροπίας Kc 

της αντίδρασης. 
Μονάδες 9 

 
β.1. Πόσα επιπλέον mol HΙ πρέπει να προστεθούν στο 

δοχείο, στην ίδια θερμοκρασία, ώστε μετά την 
αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας να 
υπάρχουν στο δοχείο 5mol Η2 . 

Μονάδες 10 
 

β.2. Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις όλων των 
ουσιών που υπάρχουν στο δοχείο στην τελική 
κατάσταση. 

Μονάδες 6 
 



 

 
 


