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ΧΗΜΕΙΑ ΓϋΛΤΚΕΙΟΤ 

                                                                                        Προσανατολισμού                                                               
 

ΘΕΜΑ Α 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις επόμενες ερωτήσεις: 

 

Α1. Η τιμι τθσ ςτακεράσ ταχφτθτασ k εξαρτάται από; 

α) τον όγκο του δοχείου                                                             

β) τθ κερμοκραςία                                                       
γ) τισ ςυγκεντρϊςεισ των αντιδρϊντων                                                

δ) τθν πίεςθ 

Μονάδεσ 5 

 

Α2. ε δοχείο που περιζχει n mol H2  προςτίκενται n mol ΗΙ και αποκακίςταται θ ιςορροπία:       

2ΗΙ(g)     H2(g) + I2(g) 

τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ μπορεί να ιςχφει:  
α) *H2] = [I2]          β) *ΗΙ+>*Η2+            γ) *ΗΙ+ = 2*Η2+        δ) *Ι2+ > *ΗΙ+              

Μονάδεσ  5 
 

Α3. Από τθ κερμοχθμικι εξίςωςθ:  Ν2(g) + 3H2(g)   2NH3(g) , ΔΗ = -22 kcal 

Προκφπτει ότι: 

α) το ποςό τθσ κερμότθτασ (q) ζχει αρνθτικό πρόςθμο 

β) Hπροϊόντων = Ηαντιδρϊντων  - 22kcal 

γ) κερμότθτα από το περιβάλλον μετατρζπεται ςε χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ 

δ) Η αντίδραςθ κα ζχει μεγαλφτερθ ταχφτθτα από μία άλλθ που ζχει ΔΗ=-20 kcal  

Μονάδεσ 5 

Α4.Κατά τθ διάρκεια  τθσ αντίδραςθσ :  Α(s) + B(g)    2Γ(g)   , θ ςυγκζντρωςθ:   

α) του Α είναι ςτακερι και ίςθ με μθδζν 

β) του Γ  δε μεταβάλλεται 

γ) του Β μεταβάλλεται με διπλάςιο ρυκμό απ’ ότι του Γ 

δ) του Γ αυξάνεται με ρυκμό που διαρκϊσ μειϊνεται και τελικά μθδενίηεται 

                                                                                                                                    Μονάδεσ 5 

Α5.  Ποια είναι θ ςωςτι ςειρά για τα ςθμεία βραςμοφ NH3, PH3, AsH3; (Αr(As)=75) 
α) ς.β.(NH3) > ς.β.(ΡΗ3) > ς.β. (AsH3) 
β) ς.β.(AsH3) > ς.β.(PH3) > ς.β.(ΝΗ3) 
γ) ς.β.(ΝΗ3) > ς.β.(AsH3) > ς.β.(ΡΗ3) 
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δ) ς.β.(PH3) > ς.β.(AsH3) > ς.β.(ΝΗ3) 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ B 

 

Β1.το διπλανό διάγραμμα 

απεικονίηονται οι καμπφλεσ ενζργειασ 

για δφο χθμικζσ αντιδράςεισ. 

α) Να ςυγκρίνετε τθν ενζργεια 

ενεργοποίθςθσ  των δφο 

αντιδράςεων. 

β) Αν οι δφο αντιδράςεισ 

πραγματοποιοφνται ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ   

ποια από τισ δφο ζχει μεγαλφτερθ ταχφτθτα; 

γ) Να χαρακτθρίςετε κακεμία από τισ αντιδράςεισ  ωσ ενδόκερμεσ ι εξϊκερμεσ. 

δ)  Ποιο είναι το ΔΗ κάκε αντίδραςθσ; 

ε) Να υπολογίςετε τθν Εa των αντίςτροφων αντιδράςεων.                 Μονάδες   5 

 

B2. Για τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, να ςθμειϊςετε (Σ) δίπλα από κάκε ςωςτι πρόταςθ και (Λ) 

δίπλα από κάκε λανκαςμζνθ: 

α. ε δοχείο ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 
N2 (g) + 3 H2(g)  2NH3 (g)  ,  ΔΗ = - 92 kJ 
Αν αυξιςουμε τθ κερμοκραςία, θ τιμι τθσ ςτακεράσ Kc αυξάνεται.                                                            
 

β. ε δοχείο όγκου V  ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 

COCl2 (g)  CO(g) + Cl2 (g) 

Αν ςε ςτακερι κερμοκραςία αυξιςουμε τον όγκο ςε 2V, θ ολικι πίεςθ ςτθ νζα χθμικι ιςορροπία 

κα είναι υποδιπλάςια από αυτι τθσ αρχικισ ιςορροπίασ 

 

γ. ε κενό δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγουμε ιςομοριακζσ ποςότθτεσ Α και Β  και αποκακίςταται θ 

ιςορροπία : Α(g) + B(g)   2Γ(g)  με απόδοςθ 50%. 

Αν αλλάξουμε τισ αρχικζσ ποςότθτεσ  των Α και Β μπορεί θ απόδοςθ να γίνει 40% 

Μονάδεσ   3     

 

Β3. Να ςθμειϊςετε όςεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ με ζνα  και όςεσ είναι 

λανκαςμζνεσ με ζνα Λ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΕΊΣΕ τθν απάντθςι ςασ. 
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α. ε διάλυμα ηάχαρθσ και ςε ςτακερι κερμοκραςία διαλφουμε νζα ποςότθτα ηάχαρθσ και θ 

ωςμωτικι πίεςθ του διαλφματοσ αυξάνεται. 

β. Αναμιγνφουμε ίςουσ όγκουσ δφο διαλυμάτων ηάχαρθσ ςε ςτακερι κερμοκραςία με ωςμωτικζσ 

πιζςεισ αντίςτοιχα 3 atm και 5 atm και προκφπτει διάλυμα με ωςμωτικι πίεςθ 8 atm. 

γ. Av ψφξουμε ζνα διάλυμα θ ωςμωτικι πίεςι του αυξάνεται. 

Μονάδεσ   3     

 

Β4. Nα εξθγιςετε αν κάποια από τισ παρακάτω χθμικζσ ιςορροπίεσ μετατοπίηεται προσ τα 

αριςτερά με μείωςθ του όγκου του δοχείου υπό ςτακερι κερμοκραςία; 

α)            +                       +         

β) 3Fe(s) + 4 H2O(g)   Fe3O4 (s)  +  4 H2(g) 

γ) 2ΝΟ(g) + O2(g)    2NO2 (g) 

δ) 2ΗΙ(g)     H2(g) + I2(g) 
Να δϊςετε μια ςφντομθ εξιγθςθ για κάθε ιςορροπία.                              Μονάδεσ   4     

 

Β5. α) Πϊσ εξθγείται πειραματικά ότι θ αντίδραςθ ΚMnO4 και (COOH)2 είναι αυτοκατάλυςθ; 

β) Γιατί είναι καταλφτθσ τα ιόντα Μn+2 και όχι Κ+; 

 

                                                                                                                                Μονάδες   10 

 

        

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η παρακάτω γραφικι παράςταςθ απεικονίηει τισ ςυγκεντρϊςεισ αντιδρϊντοσ και προϊόντοσ 

μιασ χθμικισ αντίδραςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο.  
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Η χθμικι εξίςωςθ που ταιριάηει ςτθν γραφικι παράςταςθ είναι θ : 

α. A   B  

β. B   A 

γ. A   2B  

δ. B   2A  

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.      (μονάδεσ 1)  

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 4) 

Μονάδες  5 

 

Γ2. ε 500 mL υδατικοφ διαλφματοσ HCl  (διάλυμα Δ) με  ςυγκζντρωςθ  c0 M  προςτίκεται  ςφρμα 

Zn μάηασ 16,25 g, χωρίσ να μεταβλθκεί ο όγκοσ του διαλφματοσ. 

Zn(s) + 2HCl(aq)   ZnCl2(aq) + H2 (g)  

α) Να προτείνετε δφο τρόπουσ για να παρακολουκιςουμε πειραματικά τθν πορεία τθσ αντίδραςθσ.                                                                                               

Μονάδες  2 

β) Δίνεται το επόμενο διάγραμμα που απεικονίηει τθν καμπφλθ αντίδραςθσ ενόσ ςυςτατικοφ τθσ 

αντίδραςθσ:                                                                          

i) ε ποιο ςυςτατικό τθσ αντίδραςθσ   αναφζρεται θ καμπφλθ του 

διαγράμματοσ;                       

Μονάδες  1 

 ii) Ποια είναι θ τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ c0 του διαλφματοσ Δ;         

                                       Μονάδες  2 

iii) Να ςχεδιάςετε ςε διαφορετικά ςυςτιματα αξόνων τισ καμπφλεσ 

αντίδραςθσ  όλων  των υπολοίπων  ςυςτατικϊν. 

                             Μονάδες  3             

iv) Nα γράψετε τθν ζκφραςθ που δίνει τθ ςτιγμιαία ταχφτθτα τθσ 

αντίδραςθσ με βάςθ τθ μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των ουςιϊν.  

                    Μονάδα 2 

v) Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ τθ χρονικι ςτιγμι t 

= 25s   περιγράφοντασ τθ μεκοδολογία που ακολουκείτε.  

Μονάδες  4                                                                      

 vi) Ποια είναι θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ για t = 101 s;                                

Μονάδα  1 

   Δίνεται: ΑrZn=65                                                                                                                                      

 
 
Γ3) Δίνεται θ κερμοχθμικι εξίςωςθ: 
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A+B Γ+Δ,  ΔΗ 0
1 =+100kJ 

Να υπολογιςτοφν οι πρότυπεσ ενκαλπίεσ των  αντιδράςεων:  
α) Γ+Δ Α+Β 
β) 2Γ+2Δ 2Α+2Β 
Να εξθγιςετε ποιοσ νόμοσ τθσ κερμοχθμείασ εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ. 

Μονάδες  2    
 

Γ4)  Από πειράματα διαπιςτϊκθκε ότι θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ: 

Α(g) + 3Β(g)  → Γ(g) + Δ(l) 

ακολουκεί το νόμο υ = k*Α+*Β+2. Να εξθγιςετε αυτι τθν πειραματικι διαπίςτωςθ και δϊςτε ζναν 

πικανό μθχανιςμό για τθν αντίδραςθ.  

Μονάδες  3   
                                                  

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Οριηόντιο κυλινδρικό δοχείο ζχει μικοσ 24 cm και χωρίηεται ςτο μζςο με κινθτι θμιπερατι 
μεμβράνθ. Γεμίηουμε το ζνα μζροσ με υδατικό διάλυμα που περιζχει 0,1 mol ουςίασ A και το άλλο 
με υδατικό διάλυμα που περιζχει 0,2 mol τθσ Α. Προσ τα που κα κινθκεί θ μεμβράνθ και πόςο; 

Μονάδες  5    

 

Δ2. ε δοχείο όγκου 41 L (δοχείο 1)  ςτουσ  127 0 C, αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

2Α(g) + B(g)  2Γ(g) + Δ(g)  , ΔΗ = - 200 kJ 

τθν ιςορροπία ζχουμε 1 mol A , 1 mol B , 2 mol Γ και 1 mol Δ. 

α) Να χαρακτθρίςετε τθν ιςορροπία ωσ ομογενι ι ετερογενι και να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                                     

Μονάδεσ  2 

β) Να υπολογίςετε τθν Kc ςτουσ 127 0C  και τθν ολικι πίεςθ του αερίου μείγματοσ  ιςορροπίασ.                                                                                                          

Μονάδεσ  4 

γ) Διατθρϊντασ ςτακερι τθ κερμοκραςία, υποδιπλαςιάηουμε τον όγκο του δοχείου. i) Να 

εξθγιςετε με βάςθ τθν αρχι Le Chatelier προσ ποια κατεφκυνςθ κα μετατοπιςτεί θ κζςθ τθσ 

χθμικισ ιςορροπίασ.                                             

 Μονάδεσ  4 

ii) Αν ςτθ νζα ιςορροπία ιςχφει: *Γ+ = 4*Α+, να υπολογίςετε τθ νζα ολικι πίεςθ και να τθ ςυγκρίνετε 

με αυτι τθσ αρχικισ ιςορροπίασ. χολιάςτε το αποτζλεςμα.  

    Μονάδεσ  5  
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δ) ε άλλο δοχείο (δοχείο 2)  αποκακίςταται θ ίδια ιςορροπία που περιγράφεται από  τθν ίδια 

χθμικι εξίςωςθ αλλά ςε διαφορετικι κερμοκραςία κ0C . Η Κc  ςτουσ κ είναι ίςθ με 100. Να 

εξθγιςετε αν  θ κερμοκραςία κ είναι μικρότερθ ι μεγαλφτερθ από τουσ 127 0C.   

                                                                                              Μονάδεσ  5 

 

Δίνεται: R = 0,082 L∙atm∙mol-1∙K
-1                                                                                                    
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

το εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. το εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. τθν 
αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να 
μθν γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Συχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα 
κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο 
για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 


