ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θέμα 1o
Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Από τις παρακάτω χημικές ουσίες, με παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες (Μr), το
υψηλότερο σημείο βρασμού έχει η ουσία:
α. Η2S (Mr=34)
β. F2 (Mr=38)
γ. CH3OΗ (Mr=32)
δ. CH3CH3 (Mr=30)
(Μονάδες 5)
2. ∆ίνονται οι θερµοχηµικές αντιδράσεις καύσης
C (γραφίτης) + Ο2(g) → CO2(g) ∆Η1 = -393 ΚJ
C (διαμάντι) + Ο2(g) → CO2(g) ∆Η2 = -395 ΚJ
Η ενθαλπία μετατροπής του C (γραφίτης) σε C (διαμάντι) είναι:
α. ∆Η = -788 ΚJ
β. ∆Η = +2 ΚJ
γ. ∆Η = +788 ΚJ
δ. ∆Η = -2 ΚJ
(Μονάδες 5)
3. Στην απλή αντίδραση Α (g) +B (g) Æ Γ (g) αν οι συγκεντρώσεις των Α και Β διπλασιαστούν,
η ταχύτητα της αντίδρασης:
α. θα μειωθεί στο μισό της αρχικής
β. θα τετραπλασιαστεί
γ. θα διπλασιαστεί
δ. δεν θα μεταβληθεί
(Μονάδες 5)
4. Σε τέσσερα κλειστά δοχεία με δυνατότητα μεταβολής όγκου έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα
οι παρακάτω χημικές ισορροπίες. Ποια από αυτές δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή του όγκου
του δοχείου, σε σταθερή θερμοκρασία.
α.

H2(g) +

I2(g)

2HI(g)

γ. C(s) + H2O(g) CO(g) + H2(g)

β. CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)
δ. 3Η2(g) + Ν2(g) 2NH3(g)

(Μονάδες 5)

5. Σε δοχείο σταθερού όγκου αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:
Ν2(g) + O2(g)
2NO(g)
ΔH>0
Aν μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος, τότε:
α. μειώνεται η σταθερά ισορροπίας Κc

β. αυξάνεται η απόδοση σε ΝΟ

γ. αυξάνεται η ποσότητα του Ο2

δ. αυξάνεται η ολική πίεση.
(Μονάδες 5)

Θέμα 2o
6. Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιο σας σωστά συμπληρωμένες:
α. Ενέργεια ενεργοποίησης ονομάζεται η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχουν τα
συγκρουόμενα μόρια για να είναι η σύγκρουσή τους .................. και συμβολίζεται με Εα.
(Μονάδες 6)
β. Καταλύτης ονομάζεται μια ουσία που .................. την ταχύτητα μιας αντίδρασης χωρίς ο ίδιος
να καταναλώνεται ή να αλλοιώνεται χημικά.
(Μονάδες 7)

7. Για κάθε είδος διαμοριακών δυνάμεων της στήλης (Ι) να γράψετε στην κόλλα σας το ζεύγος της
στήλης (ΙΙ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Στήλη (Ι)
1. Δυνάμεις διασποράς
2. Δυνάμεις διπόλου - διπόλου
3. Δεσμός υδρογόνου
4. Δυνάμεις ιόντος - διπόλου

Στήλη (ΙΙ)
α. Η2Ο - Η2Ο
β. J2 - J2
γ. HCl - HCl
δ. Βr - - H2O
Μονάδες 12)

Θέμα 3o
Σε σταθερή θερμοκρασία πραγματοποιείται η αντίδραση:
2 Α (g) + Β (g) → Γ (g) + ∆ (g)
και λαμβάνονται τα πειραματικά δεδομένα που δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΙΡΑΜΑ

Αρχικές συγκεντρώσεις
[Α] ( moℓ ּ L

-1

)

[Β] ( moℓ ּ L

1
0,1
2
0,2
3
0,1
α) Να βρείτε το νόμο της ταχύτητας για την αντίδραση.

0,1
0,1
0,05

Αρχική ταχύτητα
-1

)

υ ( moℓ ּ L - 1 s - 1 )
15 ⋅ 10-4
30 ⋅ 10-4
7,5 ⋅ 10-4

Μονάδες 8
β) Η αντίδραση αυτή είναι απλή ή γίνεται σε στάδια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8
γ) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ταχύτητας k και να προσδιορίσετε τις μονάδες της .
Μονάδες 9
Θέμα 4o
Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου V = 20 L εισάγονται ποσότητα αερίου CO2 και περίσσεια
στερεού άνθρακα C, που αντιδρούν σύμφωνα µε τη χημική εξίσωση:
CΟ2 (g) + C (s)Æ 2CO (g)
Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας στο δοχείο περιέχονται 1 moℓ CΟ2 και 2 moℓ
CΟ και η ολική πίεση είναι ίση µε Pολ = 6 atm. Όλες οι μεταβολές θεωρείται ότι γίνονται σε
σταθερή θερμοκρασία.
Να υπολογίσετε:
α) Την αρχική ποσότητα του αερίου CΟ2 σε moℓ και την απόδοση της αντίδρασης.
Μονάδες 8
β) Την τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας KC της αντίδρασης.
Μονάδες 8
γ) Την τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας KP της αντίδρασης.
Μονάδες 9

