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ΘΔΜΑ Α  

Γηα ηηο εξωηήζεηο Α1 έωο Α5 λα επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 

Α1. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ζεξκνθξαζίαο βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία 4mol N2, 

8mol H2 θαη 6mol NH3 ζύκθωλα κε ηε ρεκηθή εμίζωζε:    N2(g) + 3Η2(g) ⇋ 2NH3(g) 

Σην δνρείν πξνζζέηνπκε 4mol NH3, κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο ηζνξξνπίαο ζην 

δνρείν κπνξεί λα ππάξρνπλ:  

α. 4,5 mol N2 θαη 6,5 mol NH3    β. 3 mol N2 θαη 5 mol H2  

γ. 11 mol H2 θαη 9 mol NH3     δ. 5,5 mol N2 θαη 7 mol NH3 

Μονάδες 5 

Α2. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ζεξκνθξαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε κε 

ρεκηθή εμίζωζε: 2Α(g) + Β(s) ⇋ Γ(g) + 2Γ(g)  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ηζρύεη όηη :  

α. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξωζεο ηνπ Γ είλαη δηπιάζηνο από ηνλ αληίζηνηρν 

ηνπ Α.  

β. Η ζπγθέληξωζε ηνπ Β κεηώλεηαη.  

γ. Η πίεζε ζην δνρείν παξακέλεη ζηαζεξή.  

δ. Η κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο είλαη ίζε κε ην κηζό ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο 

ζπγθέληξωζεο ηνπ Γ. 

Μονάδες 5 

Α3. Γηα ηε ρεκηθή αληίδξαζε C + 2F2  → CF4 είλαη ζωζηή ε πξόηαζε: 

α. Ο άλζξαθαο δξα ωο νμεηδωηηθό  

β. Ο άλζξαθαο απνβάιιεη ειεθηξόληα 

γ. ην θζόξην δξα ωο αλαγωγηθό 

δ. ην θζόξην πξνθαιεί νμείδωζε ηνπ άλζξαθα 

Μονάδες 5 

Α4. Η ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο κε ρεκηθή εμίζωζε,  

CaCO3(s) →  CaO(s) + CO2(g) εμαξηάηαη από:  

α. ηελ επηθάλεηα επαθήο ηνπ CaO    β. ηε ζπγθέληξωζε ηνπ CO2  

γ. ηελ πίεζε       δ. ηε ζεξκνθξαζία 

Μονάδες 5 
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Α5. Σε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε κε ρεκηθή εμίζωζε:  

Mg(s) + 2HCl(aq) →  MgCl2(aq) + H2(g) 

Μεγαιύηεξε αξρηθή ηαρύηεηα ζα έρνπκε αλ:  

α. βάινπκε ζύξκα Mg ζε δηάιπκα HCl 0,2Μ  

β. βάινπκε ζύξκα Mg ζε δηάιπκα HCl 0,6Μ  

γ. βάινπκε ζθόλε Mg ζε δηάιπκα HCl 0,2Μ  

δ. βάινπκε ζθόλε Mg ζε δηάιπκα HCl 0,6Μ. 

Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ηε ιέμε Σωζηό αλ ε 

πξόηαζε είλαη ζωζηή θαη Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

α. Η ηαρύηεηα κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο παξακέλεη ζηαζεξή.  

β. Η κεηαβνιή ηεο πίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε αιιαγή ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ 

επεξεάδεη ηελ ηαρύηεηα όιωλ ηωλ αληηδξάζεωλ.  

γ. Όηαλ έλα ζηνηρείν δέρεηαη ειεθηξόληα αλάγεηαη.   

δ. Μεγάιν πνζνζηό ηωλ ζπγθξνύζεωλ κεηαμύ ηωλ αληηδξώληωλ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο.  

ε. Τν Ν ζηηο ρεκηθέο ελώζεηο ηνπ έρεη αξηζκνύο νμείδωζεο από -3 έωο +5. Δπνκέλωο, 

ην ΗΝΟ3 ζε αληηδξάζεηο νμεηδναλαγωγήο κπνξεί λα δξάζεη κόλν ωο νμεηδωηηθό.   

Μονάδες 10 

B2. Γίλεηαη ε αληίδξαζε κε ρεκηθή εμίζωζε:  

2SO2(g) + O2(g) ⇋  2SO3(g), ΓΗ = - 45Kcal 

Πνηα επίδξαζε ζα έρεη ζηελ ηαχύηηηα αληίδξαζεο, (απμάλεηαη, παξακέλεη ζηαζεξή, 

κεηώλεηαη) θαη πνηα ζηελ απόδοζη ηεο αληίδξαζεο, (απμάλεηαη, παξακέλεη ζηαζεξή, 

κεηώλεηαη) θαζεκηά από ηηο παξαθάηω κεηαβνιέο; Σε θάζε πεξίπηωζε λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

α. Διάηηωζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία.  

β. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ζηαζεξό όγθν.  

Μονάδες 4+4 

Β3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάηω αληηδξάζεηο: 

i. ΝΗ3 + CuO → 

ii. KMnO4 + CO + H2SO4 → 

iii. K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl → 

Μονάδες 3 
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Β4. Σηηο επόκελεο αληηδξάζεηο λα ζπκπιεξώζεηε ηνπο θαηάιιεινπο 

ζηνηρεηνκεηξηθνύο ζπληειεζηέο. 

α) SO2  + FeCl3 + H2O →  H2SO4  + FeCl2 + HCl 

β) K2SO3  + KMnO4 + H2SO4 →  K2SO4  + MnSO4 + H2O 

γ) HBr  + KClO3 → KCl + Br2 + H2O 

δ)    H2O2 +  KMnO4 +  H2SO4 →  O2 +  MnSO4 +  K2SO4 +  H2O 

Μονάδες 4 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  Σε θελό δνρείν όγθνπ 4L εηζάγνληαη 8mol N2 θαη 16mol H2 νπόηε 

πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ ρεκηθή εμίζωζε:  

N2(g) + 3H2(g) →  2ΝΗ3(g) 

Μεηά από 2min ζην δνρείν ππάξρνπλ ίζα mol N2 θαη H2. Να ππνινγίζεηε: 

α. Τε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο ζε mol ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2min.  

β. Τν ξπζκό θαηαλάιωζεο ηνπ πδξνγόλνπ γηα ηα 2 πξώηα ιεπηά ηεο αληίδξαζεο.  

γ. Τελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ηα 2 πξώηα ιεπηά. 

Μονάδες 3+3+3 

Γ2.  Σε θελό δνρείν όγθνπ 2L εηζάγνπκε 0,2mol NO θαη 0,4mol O2 νπόηε αξρίδεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηελ ρεκηθή εμίζωζε:  

2ΝΟ(g) + O2(g) →  2NO2(g) κε κέζε ηαρύηεηα αληίδξαζεο 0,01Μ/min.  

α. Να βξείηε ηε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο ζε mol κεηά ην ηέινο ηεο αληίδξαζεο.  

β. Να βξείηε κεηά από πόζν ρξόλν ε αληίδξαζε ζηακαηά.  

γ. Να ζρεδηάζεηε ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο γηα όια ηα ζώκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αληίδξαζε.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Αr(Fe) = 56 θαη Αr(O) = 16. 

Μονάδες 3+3+3  

Γ3. 500 mL δηαιύκαηνο K2Cr2O7 0,4 M αλακεηγλύνληαη κε 400 mL δηαιύκαηνο H2O2 

3,4% w/v, νμηληζκέλνπ κε H2SO4 θαη αληηδξνύλ ζύκθωλα κε ηελ εμίζωζε : 

 K2Cr2O7 +   H2O2 +    H2SO4 O2  +  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ζηελ παξαπάλω ρεκηθή εμίζωζε. 

β. Να βξεζεί ν όγθνο ηνπ αέξηνπ Ο2 πνπ ειεπζεξώλεηαη, ζε πξόηππεο ζπλζήθεο 

(STP). 

Δίνονται : Ar(Η) = 1, Ar(Ο) = 16. 

Μονάδες 3+4 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Σε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ζε ζεξκνθξαζία 227 
o
C εηζάγεηαη αέξην 

κείγκα Ν2 θαη Η2 νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία:  

N2(g) + 3H2(g) ⇋  2NH3(g) 

Αλ ην κείγκα ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο είλαη ηζνκνξηαθό θαη αζθεί πίεζε 8,2atm λα 

ππνινγίζεηε:  

α. Τελ αλαινγία mol Ν2 θαη Η2 ζην κείγκα πνπ εηζάρζεθε αξρηθά ζην δνρείν.  

β. Τελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ζρεκαηηζκνύ ηεο ακκωλίαο.  

γ. Τελ ηηκή ηεο Kc γηα ηελ ηζνξξνπία ζηνπο 227 
o
C.  

Γίλεηαη R = 0,082 L atm/mol K 

Μονάδες 4+4+3 

Γ2. Σε θελό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη 8mol CO2 θαη 8mol NO θαη 

απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία ζύκθωλα κε ηε ρεκηθή εμίζωζε: 

CO2(g) + NO(g) ⇋  CO(g) + NO2(g) 

Η ζεξκνθξαζία είλαη ίζε κε ζ1 
ν
C θαη ζηε ζεξκνθξαζία απηή ε ηζνξξνπία έρεη 

Kc=2,25.  

α. Να βξείηε ηε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο ζηελ ηζνξξνπία. 

β. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο. 

γ. Πόζα mol NO2 πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δνρείν, κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, ώζηε 

κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζην δνρείν λα ππάξρνπλ ίζα 

mol NO θαη CO. 

δ. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαπάλω ρεκηθήο ηζνξξνπίαο εηζάγνπκε ζην δνρείν 

πνζόηεηα CO2 θαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή κεηώλνπκε ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο ζ2 
ν
C. 

Αλ νη πνζόηεηεο ηωλ ππνινίπωλ νπζηώλ ζην δνρείν παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο λα 

εμεγήζεηε αλ ε πξνο ηα δεμηά αληίδξαζε είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε. 

Μονάδες 3+3+5+3 

Καλή Δπιηυχία! 


