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ΘΕΜΑ Α: 
 

1. Σε αραιό υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου V1 με βαθμό ιοντισμού α1 (α1 <0,1) προσθέτουμε νερό 
σε σταθερή θερμοκρασία,μέχρι ο τελικός όγκος του  διαλύματος να γίνει 4V1. Ο  βαθμός 
ιοντισμού α2 της ΝΗ3 στο αραιωμένο διάλυμα είναι: 
 

α) α2= 2α1 β) α2= 4α1 γ) α2=α1  δ) α2= ½ α1 

 

2. Σε θερμοκρασία θο C η σταθερά της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης που περιγράφεται 
από τη χημική εξίσωση: 

2HI (g)  H 
2(g)   +    I2(g) 

είναι ίση με 4. Στην ίδια θερμοκρασία η σταθερά της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης που 
περιγράφεται με τη χημική εξίσωση: 

 

½ H2 + ½ I2  HI 
 

            

ισούται με:              

α) 4             β) 1        γ) 1  δ) 2 
4 

       

2 
 

            

 
3. Όταν η μεθανόλη (CH3OH) οξειδώνεται προς CO2 τότε ο αριθμός οξείδωσής του ατόμου 
άνθρακα:  
α) αυξάνεται κατά 2 β) αυξάνεται κατά 4 
γ) ελαττώνεται κατά 6 δ) αυξάνεται κατά 6 
 
4. Η ταχύτητα της αντίδρασης: Ζn (s)+   2HCl (aq)   ZnCl 2(aq) +  H2(g)  δεν επηρεάζεται: 
 
α)από τη συγκέντρωση του HCl,                                                   β) από τη θερμοκρασία,  
γ) από το αν ο Zn είναι με τη μορφή σύρματος ή ρινισμάτων,      δ) από την πίεση 

 
5. Από τις παρακάτω ενώσεις διίστανται η:  
 
α) H2SO4 β) HCl     γ) ΚΟΗ  δ) CH3NH2 
 
 
 
 

(Μονάδες 25) 
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ΘΕΜΑ Β : 

 
1. Ποια από τις παραπάνω καμπύλες παριστάνει: 

(I) (II) (III) (IV)  
 

   
α.τη μεταβολή της συγκέντρωσης του MnO4

- με το χρόνο κατά την οξείδωση του (COOH)2 

παρουσία αρχικής ποσότητας Mn2+;  
β. τη μεταβολή της συγκέντρωσης του MnO4

- με το χρόνο κατά την οξείδωση του 

(COOH)2 απουσία αρχικής ποσότητας Mn2+; 

γ. τη μεταβολή του βαθμού ιοντισμού διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 

συναρτήσει της συγκέντρωσης κατά την αραίωση του διαλύματος ΗΑ; 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε περίπτωση   

(Μονάδες 3) 

Αιτιολογείστε σε κάθε περίπτωση 

(Μονάδες 6) 
2. Υδατικό διάλυμα KOH 0,1 M, έχει pH = 12. Η θερμοκρασία θοC του διαλύματος είναι: 

α. θ = 25 °C β. θ < 25 °C γ. θ > 25 °C 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

(Μονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  

(Μονάδες 4) 
3.Σε δοχείο όγκου V εισάγονται ποσότητες ουσιών Α και Β, το μείγμα θερμαίνεται στους 
θ1

οC, οπότε αποκαθίσταται ισορροπία: 

2Α(s) + x B(g) ⇔ψ Γ(g) ΔΗ<0 για την οποία Κc=5M2 στους θ1
οC 

 
α. Με θέρμανση στους θ2

οC(θ2>θ1), αυξάνεται η απόδοση της 
αντίδρασης.  
β. Οι στοιχειομετρικοί συντελεστές μπορεί να έχουν τιμές x=2 και ψ=1.  
γ. Με αύξηση της πίεσης με μεταβολή του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή) η θέση ισορροπίας 
μετατοπίζεται προς τ’ αριστερά, σύμφωνα με αρχή Le Chatelier. 
δ. Με προσθήκη ποσότητας ουσίας Α, η θέση ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά 
σύμφωνα με αρχή Le Chatelier. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

(Μονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  

(Μονάδες 4) 
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4.Σε δοχείο όγκου 1L έχει αποκατασταθεί η ισορροπία(X.I.1): 

Ν2Ο4(g) ⇔  2NO2(g), ΔΗ>0 
 
Τη χρονική στιγμή t1: 
α. Αυξήθηκε η θερμοκρασία (V σταθερός)  
β. Υποδιπλασιάστηκε ο όγκος του δοχείου (Τ σταθερή)  
γ. Προστέθηκαν 0,1 mol N2O4 (V και Τ σταθερά) 
δ. Μειώθηκε η θερμοκρασία (V σταθερός) 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

(Μονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  

(Μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ Γ: 
 
Γ1. Υδατικό διάλυμα Ca(OH)2 έχει όγκο 2 L και pH= 11. 
α.Πόσα mol Ca(OH)2 έχουν διαλυθεί στο νερό; 

 (Μονάδες 3) 
β.Πόσα g Na (Ar= 23) πρέπει να προστεθούν σε νερό ώστε να προκύψει διάλυμα Δ1 όγκου  

1 L το οποίο να έχει pH= 13; Πόσα L σε STP αερίου εκλύθηκαν; 
(Μονάδες 4) 

γ. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει όγκο 1 L και [OH- ]= 5⸱10-7 M.Ποια είναι η συγκέντρωση του 
NaOH; 

(Μονάδες 2) 
 
Γ2. Το Ι2 αντιδρά με πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3, σύμφωνα με την εξίσωση (χωρίς συντελεστές): 

I2(s) + HNO3(aq) → HIO3(aq) + NO2 (g) + H2O(l)  (1) 

α) Να εξηγήσετε αν η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική ή όχι. Να γράψετε την παραπάνω 
αντίδραση συμπληρωμένη με τους κατάλληλους συντελεστές. 
β) Δώστε 3 τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τη ταχύτητα της παραπάνω 
αντιδρασης. 
γ) Πόσα g I2 πρέπει να αντιδράσουν πλήρως, ώστε να παραχθούν 6,72 L NO2(g) σε STP, 
σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση; 
δ) 2,54 g I2 διαλύονται σε διάλυμα πυκνού ΗΝΟ3 όγκου V=200ml και συγκέντρωσης 0,5M 
οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση (1),το τελικό διάλυμα Δ που προκύπτει αραιώνεται μέχρι 
όγκου V=2L. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Δ. 
 
Δίνεται το Ar(I)=127, Κw=10-14, Ka(HIO3)=10-6 
 

(Μονάδες 16) 
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ΘΕΜΑ Δ: 

1. Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα ισχυρού μονοπρωτικού οξέος ΗΑ περιεκτικότητας λ % w/v, 
(λ>0) και μοριακού βάρους Μ. Ισχύουν [H3O+]>10-6M, Kw(25oC)=10-14.  Το διάλυμα αυτό έχει 
τιμή pH ίση με:  

 

α. log(M/λ) - 1 β.1-log(M/λ)       γ.log(λ/M) - 1 δ. 1-log(λ/M) 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση  

(Μονάδες 1) 

Αιτιολογείστε 

 (Μονάδες 3) 
 
 

2. Σε δοχείο όγκου V1=2 L περιέχονται 2 mol H2 και 2 mol Α2.Το μείγμα θερμαίνεται στους θ1 
oC οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:  

Α2(g)  +  Η2(g)    2  HΑ(g), 
με Kc=64 στους θ1 oC. 
2.1. Να υπολογίσετε τον αριθμό των  mol  κάθε συστατικού στην κατάσταση ισορροπίας. 

   (Μονάδες 3) 
 
2.2. Αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου σε V2=4L,  υπό σταθερή θερμοκρασία θ1 oC. Να  
εξετάσετε αν θα μεταβληθεί η σύσταση του μείγματος και να υπολογίσετε την συγκέντρωση 
κάθε συστατικού του. 

   (Μονάδες 3) 
 
2.3. Μειώνουμε την θερμοκρασία του συστήματος σε θ2 oC διατηρώντας σταθερό τον όγκο  του 

δοχείου (V2=4L). Μετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο 3 mol 
ΗΑ. Να εξετάσετε αν η αντίδραση σύνθεσης του ΗΑ από Η2 και Α2 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη. 

(Μονάδες 3) 
 
2.4. 0,5mol του ΗΑ από την πρώτη ισορροπία εισάγονται σε δοχείο όγκου V=500ml οπότε 

δημιουργείται διάλυμα Δ1 με pH=2.  
α)Να εξετάσετε αν ο ηλεκτρολύτης ΗΑ είναι ισχυρός ή ασθενής. 
β)Το διάλυμα Δ1 αραιώνεται οπότε στο τελικό διάλυμα το pH μεταβάλλεται κατά μία μονάδα. 
Να βρείτε τον όγκο του νερού που προσθέσαμε στο διάλυμα Δ1. 
γ)Να υπολογίσετε το πλήθος των ιόντων Α- στο αρχικό και στο αραιωμένο διάλυμα. 
Δίνονται: Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, Κw=10-14 και NA= 6,02⸱1023 

 

(Μονάδες 12) 
 


