
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ-  ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
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ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………           

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1. Στην αντίδραση Ν2 + 3Η2→  2ΝΗ3: 
α. ο αριθμός οξείδωσης  του αζώτου αυξάνεται   
β. το υδρογόνο είναι το αναγωγικό σώμα 
γ. το άζωτο οξειδώνεται  
δ. το υδρογόνο προκαλεί οξείδωση. 

(μονάδες 5) 
 
2. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ετερογενής  ισορροπία: 

3Fe (s) + 4Η2Ο (g)↔   Fe3Ο4 (s) + 4Η2 (g)   ΔΗ <  0 
Η μερική πίεση του υδρογόνου στο δοχείο θα αυξηθεί: 
Α. αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου 
Β. αν προσθέσουμε στο δοχείο υδρατμούς 
Γ. αν αυξήσουμε την θερμοκρασία 
Δ. αν προσθέσουμε σίδηρο. 

(μονάδες 5) 
 
3. Η σταθερά ταχύτητας k μετράται σε s-1 : 
Α. στις αντιδράσεις πρώτης τάξης 
Β. στις αντιδράσεις δεύτερης τάξης 
Γ. στις αντιδράσεις μηδενικής τάξης 
Δ. σε καμία περίπτωση 

(μονάδες 5) 
 
4. Από τις επόμενες τρεις οργανικές ενώσεις, οι οποίες έχουν παραπλήσιες 
σχετικές μοριακές μάζες, το υψηλότερο σημείο ζέσεως αναμένουμε να έχει: 
Α. η 1 - προπανόλη  (CH3CH2CH2OH) 
Β. ο αιθυλομεθυλαιθέρας  (CH3CH2OCH3) 
Γ. το βουτάνιο  (CH3CH2CH2CH3) 
Δ.  το μεθάνιο  (CH4)  

(μονάδες 5) 
 
5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το 
γράμμα  Σ , αν είναι σωστές , και με το γράμμα  Λ, αν είναι λανθασμένες. 
 
α. Τα χημικά στοιχεία που έχουν την τάση να προσλάβουν ηλεκτρόνια είναι 
οξειδωτικά σώματα. 
β. Όταν ένα υγρό εξατμίζεται, οι ενδομοριακές δυνάμεις ελαττώνονται.  



γ. Η παρουσία καταλύτη αυξάνει την απόδοση μιας αντίδρασης.  
δ. Η αύξηση της πίεσης αυξάνει την ταχύτητα κάθε χημικής αντίδρασης. 
ε. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται μια 
ενδόθερμη αντίδραση τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοσή της. 

(μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

 
Α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις:  
1. S + H2SO4 (πυκνό)   →
2  SO2 + KMnO4 + H2SO4 →  
3. CaOCl2 + FeCl2 + ΗCl  →

(μονάδες 9) 
Β. Για την αντίδραση:    Α (g) + Β (g) →  Γ (g) δίνεται Kc = 4 στους 300 Κ και  
Kc = 0,01 στους 600 Κ.  Η αντίδραση αυτή είναι: 
α.   ενδόθερμη                           β.  εξώθερμη 

(μονάδες 3) 
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 5) 
 
Γ. Η αντίδραση 2Α (g) + Β (g)  2Γ (g) είναι απλή. Αν υποδιπλασιάσουμε τον 
όγκο του δοχείου στον οποίο εισάγονται τα Α και Β για να αντιδράσουν, η 
αρχική ταχύτητα της αντίδρασης: 

→

α. διπλασιάζεται        β. τετραπλασιάζεται       γ. οκταπλασιάζεται 
(μονάδες 3) 

 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

 
Τη χρονική στιγμή t = 0, σε δοχείο όγκου 2 L εισάγονται 2 mol του αερίου Α και 
3 mo1 του αερίου Β. Τα Α και Β αντιδρούν σύμφωνα με την απλή αντίδραση: 

Α (g) + 2Β (g)  Γ (g) + Δ (g)    ΔΗ = -20kJ →
Η μέση ταχύτητα της αντίδρασης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 sec είναι ίση 
με 0,025 mol /Ls. Ονομάζουμε υ1 την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης και υ2 την 
ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγμή t = 10 s. 

1. Να υπολογίσετε πόσα mo1es κάθε αερίου υπάρχουν στο δοχείο τη χρονική 
στιγμή t =10s. 

(μονάδες 8) 
 
2. Να υπολογίσετε την τιμή του λόγου υ2 / υ1. 

(μονάδες 8) 
 

     3. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που εκλύθηκε κατά τη διάρκεια 
των πρώτων 10 s. 

(μονάδες 9) 



 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

 
Μίγμα άνθρακα (C) και θείου (S), στο οποίο τα moles του άνθρακα είναι τριπλά-
σια από αυτά του θείου, αντιδρά με πυκνό διάλυμα νιτρικού οξέος (ΗΝΟ3), 
συγκέντρωσης 4 Μ. Το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) που παράγεται από τις 
αντιδράσεις αυτές απομονώνεται και οδηγείται σε δοχείο Δ, όγκου 41 L. Το Δ 
θερμαίνεται στους 500 Κ, οπότε το διοξείδιο του αζώτου μετατρέπεται μερικώς 
σε τετροξείδιο του αζώτου (Ν2Ο4), σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

2ΝΟ2 (g) ↔  Ν2Ο4 (g)   (1) 
Όταν το σύστημα φτάνει σε χημική ισορροπία, η ολική πίεση στο Δ είναι 2,7atm, 
ενώ η μερική πίεση του διοξειδίου του αζώτου είναι 1,8atm. 
   1.Να υπολογίσετε πόσα moles καθενός αερίου περιέχονται στο Δ. 

(μονάδες 5) 
   2. Να υπολογίσετε τη σταθερά ισορροπίας Κp για την αντίδραση (1) στους              
500Κ. 

(μονάδες 6) 
   3. Να υπολογίσετε τη μάζα του αρχικού μίγματος άνθρακα και θείου που 
οξειδώθηκε. 

(μονάδες 7) 
   4. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος του νιτρικού οξέος που κατανα-
λώθηκε για την οξείδωση αυτού του μίγματος.  

(μονάδες 7) 
 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: C = 12, S = 16.     R=0.082Atm.lt/mol.K 
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