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Ονοματεπώνυμο:  _________________________________________________________________ Ημ/νία:  _____________________ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1-Α5: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: 

Α1. Από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

i. H2  + Br2   2HBr iii. 2KCℓO2   2KCℓ + 3O2 

ii. CaCO3   CaO + CO2 iv. NaOH  + CO2   NaHCO3 

είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μόνο οι: 

α) i και ii. β) i, ii και iii. γ) i, ii και iv. δ) i και iii. 

Α2. Για την αντίδραση: A (g )  + 2B ( g )   Γ (g )  η ταχύτητα κατανάλωσης του αερίου Α είναι 

0,1moℓ·L-1·s-1. Η ταχύτητα κατανάλωσης του Β είναι: 

α) 0,05moℓ·L-1·s-1 β) 0,1moℓ·L-1·s-1 γ) 0,2moℓ·L-1·s-1 δ) 0,5moℓ·L-1·s-1 

Α3. Διάλυμα NaOH στους 25°C έχει πάντα: 

α) pH<7 β) pH>7 γ) [OH-]<10-14 M δ) [OH-]=10-7 M 

Α4. Ποιος παράγοντας δεν επηρεάζει τη θέση της χημικής ισορροπίας: 

CO2 (g ) + H2 ( g )   CO (g ) + H2O (g ), ΔΗ<0 

α) η θερμοκρασία γ) ο όγκος του δοχείου 

β) η συγκέντρωση του CO2 δ) η συγκέντρωση του CO 

Α5. Ένα διάλυμα FeCℓ2 μπορεί να αποθηκευθεί σε δοχείο κατασκευασμένο από: 

α) Sn β) Cr γ) Mg δ) Aℓ 

Δίνεται η σειρά δραστικότητας των μετάλλων: K, Ba, Ca, Na, Mg, Aℓ, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, H2, Cu, Ag 

Α6. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Στη θερμοχημική εξίσωση: Α (g ) + 2Β (g )   Γ (g )  + 2Δ (g ), ΔΗ=-215kcaℓ η τιμή ΔΗ 

σημαίνει ότι κατά την καύση 1g του αερίου Α εκλύονται 215kcaℓ με μορφή θερμότητας. 

β) Όταν στην ογκομέτρηση χρησιμοποιούμε πρότυπο διάλυμα HCℓ πρόκειται για οξυμετρία. 

γ) Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με το νερό και δίνουν αέριο H2. 

δ) Ο συντελεστής απόδοσης μιας αμφίδρομης αντίδρασης είναι μικρότερος της μονάδας. 

ε) Το NaCℓ σε κάθε υδατικό διάλυμα ιοντίζεται. 

 (Α1-Α5: 5x4=20, A6: 5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Τι είναι οι εξώθερμες και τι οι ενδόθερμες αντιδράσεις; 

 β) Τι ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης και τι μας δείχνει η καμπύλη αντίδρασης; 

Β2. Δίνεται η ισορροπία:  
N2 (g ) + 2H2 (g )   N2H4 (g )  



Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 - 5) 

 

σελίδα 2 από 3 

Προσθέτουμε σε κενό δοχείο ίσο αριθμό moℓ Ν2 και Ν2Η4 και καθόλου Η2. Μετά την 

αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας θα έχουμε οπωσδήποτε: 

α) [Η2]=[Ν2] β) [Ν2]=[Ν2Η4] γ) [Η2]<[Ν2Η4] δ) [Ν2]>[Ν2Η4] 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β3. Δίνονται οι παρακάτω ισορροπίες και οι αντίστοιχες σταθερές τους:  

 Ισορροπία Σταθερά 

 HOC ℓ + H2O   OC ℓ -  + H3O
+  Ka=3·10 - 8  

 NH4
+ + H2O   NH3 + H3O

+  Ka=10 - 9  

 CH3COOH + H2O   CH3COO -  + H3O
+  Ka=2·10 - 5  

 HSO4
-  + H2O   SO4

2 -  + H3O
+  Ka=10 - 2  

α) Ποιες ουσίες αποτελούν τις συζυγείς βάσεις κατά Brönsted & Lowry στις παραπάνω 

ισορροπίες; 

β) Να κατατάξετε τις συζυγείς βάσεις κατά αύξουσα ισχύ. 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Β4. Να συμπληρώσετε τους συντελεστές (και όσα μόρια νερού απαιτούνται) στην παρακάτω 

οξειδοαναγωγική αντίδραση και να γράψετε ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό 

σώμα: 

……Fe + ……HNO3    ……Fe(NO3)3  + ……NO2 

(Β1: 3+4, Β2: 5, B3: 8, Β4: 5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ποσότητα 12,85g κράματος Cu και Zn διαλύονται πλήρως σε περίσσεια πυκνού διαλύματος 

H2SO4, οπότε εκλύονται συνολικά 4,48L SO2 (σε STP συνθήκες). Ποια είναι η κατά βάρος 

σύσταση του κράματος; Δίνονται οι Ar: Cu=63,5, Zn=65 

Γ2. Σε δοχείο όγκου 1L εισάγονται 0,6moℓ αερίου Α και 2moℓ αερίου Β, που αντιδρούν 

σύμφωνα με την αντίδραση: Α (g )  + 2B ( g )   3Γ (g )  

Μετά από 10min βρίσκονται στο δοχείο 0,4moℓ αερίου Α. 

α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα αντίδρασης του κάθε συστατικού για το διάστημα αυτό. 

β) Ποια είναι η μέση ταχύτητα αντίδρασης για τα πρώτα 10min; 

Γ3. Σε δοχείο όγκου 2L, στους θ°C, βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας 0,6moℓ COCℓ2 

0,3moℓ CO και 0,2moℓ Cℓ2. 

α) Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας στους θ°C για τη χημική εξίσωση: 

COCℓ2 (g )  CO (g )  + Cℓ2 (g )  
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β) Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 20L εισάγουμε 2moℓ COCℓ2 και τα θερμαίνουμε στους θ°C. 

Να υπολογιστεί ο βαθμός διάσπασης του COCℓ2. 

 (Γ1: 8, Γ2: 8, Γ3: 9 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Δ 

Υδατικό διάλυμα Υ1 περιέχει ΝΗ3 συγκέντρωσης 0,1Μ. 

Δ1. 100mL του Υ1 αραιώνονται και προκύπτει διάλυμα Υ2. Tο pH του Υ2 μεταβλήθηκε κατά 1 

μονάδα σε σχέση με pH του Υ1. 

α) Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που προστέθηκε. 

β) Αν στο Υ1 ρίξουμε σταγόνες δείκτη ΗΔ (με Κa (HΔ)=10−12), τι χρώμα θα πάρει το διάλυμα; 

Δ2. Σε 100mL του Υ1 προστίθενται 0,4g στερεού ΝaΟΗ, χωρίς να μεταβάλλεται ο όγκος του 

διαλύματος, και το διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται μέχρι τελικού όγκου 1L (διάλυμα Υ3). Να 

υπολογίσετε: 

α) Το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3 στο Υ3. 

β) Το pH του Υ3. 

Δ3. Στο διάλυμα Υ3 προστίθενται 0,02moℓ ΗCℓ χωρίς να μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος 

και προκύπτει διάλυμα Υ4. Να υπολογίσετε το pH του Υ4. 

Δίνονται: 

 Η σταθερά ιοντισμού της ΝΗ3: Κb=10−5 

 H σχετική μοριακή μάζα Mr του NaΟΗ: Mr=40 

 Η όξινη μορφή ΗΔ του δείκτη έχει κίτρινο χρώμα και η βασική μορφή Δ− έχει μπλε χρώμα. 

 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25°C, όπου Kw=10−14 

Για τη λύση του προβλήματος να χρησιμοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις. 

(Δ1: 6+3 , Δ2: 4+4 , Δ3: 8 μονάδες) 


