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ΘΕΜΑ Α 
Α.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

α) Ποιος από τους επόμενους παράγοντες δεν επηρεάζει την ταχύτητα της χημικής 
αντίδρασης C(s)  + O2(g)  → CO2(g) ; 

1. η επιφάνεια επαφής του C 

2. η συγκέντρωση του O2 

3. η θερμοκρασία 

4. η συγκέντρωση του CO2 

β) Σε ποιο από τα παρακάτω μόρια αναπτύσσονται ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις; 
1. NO 

2. N2 

3. CH4 

4. H2 

γ) Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση: 
1. είναι ανεξάρτητο από τις μάζες των αντιδρώντων 

2. εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση μόνο των αντιδρώντων 

3. είναι σταθερό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες 

4. είναι ανεξάρτητο από το μηχανισμό με τον οποίο πραγματοποιείται η αντίδραση 

δ) Για τη χημική εξίσωση: NO(g)  +  ½ O2(g)  ↔  NO2(g) στους θ⁰ C, είναι Kc = 0,2. Για τη χημική 
εξίσωση: 2NO2(g)  ↔  2NO(g)  +  O2(g) ισχύει: 

1. Kc = 2 

2. Kc = 5 

3. Kc = 25 

4. Kc = 4 

ε) Στη χημική αντίδραση C(s)  + O2(g) → CO2(g): 
1. ο αριθμός οξείδωσης του C μειώνεται 

2. ο C δρα ως αναγωγικό 

3. ο αριθμός οξείδωσης του O αυξάνεται 

4. το Ο δρα ως αναγωγικό 

Μονάδες 20 
 
 

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες και να 
αιτιολογήσετε τις λανθασμένες. 
α) Η ημιπερατή μεμβράνη επιτρέπει να περνούν μέσα από τους πόρους της τα μόρια του 
διαλύτη αλλά δεν επιτρέπει να διέρχονται τα μόρια της διαλυμένης ουσίας. 
β) Τα δίπολα μόρια έχουν ηλεκτρικό φορτίο. 

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ  ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2019 
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γ) Σε κάθε χημική αντίδραση η μεταβολή ενθαλπίας (ΔΗ) ισούται με το εκλυόμενο ή 
απορροφούμενο ποσό θερμότητας. 
δ) Η αύξηση της πίεσης, με ελάττωση του όγκου, αυξάνει την ταχύτητα όλων των 
αντιδράσεων στις οποίες μετέχουν αέρια. 
ε) Στην ομογενή κατάλυση τα αντιδρώντα, τα προϊόντα και ο καταλύτης πρέπει να βρίσκονται 
στην ίδια φάση. 

Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.1. 2,24 L C3H8 σε συνθήκες STP καίγονται πλήρως σύμφωνα με την παρακάτω 

αντίδραση: C3H8(g)  +  5O2(g)  →  3CO2(g)  +  4H2O(g) 
 Να υπολογιστούν: 
α) Η μάζα των υδρατμών που παράγονται 
β) Η ενθαλπία της αντίδρασης καύσης 
γ) Το ποσό της θερμότητας που ελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 
Δίνονται: ArH = 1, ArO = 16 
C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)        ΔΗ1 = - 393 kJ 
H2(g)  +  ½ O2(g)  →  H2O(g)   ΔΗ2 = - 286 kJ 
3C(s)  +  4H2(g)  →  C3H8(g)   ΔΗ3 = - 103 kJ 

Μονάδες 9 

 
Β1.2. 0,4 mol μείγματος C3H8 και C2H4 καίγονται πλήρως και ελευθερώνεται ποσό 

θερμότητας ίσο με 645 kJ. Να υπολογιστεί η σύσταση του μείγματος σε mol. 
Δίνεται: 
C2H4(g)  +  3O2(g)  →  2CO2(g)  +  2H2O(g)  ΔΗ= -1410 Kj 
C3H8(g)  +  5O2(g)  →  3CO2(g)  +  4H2O(g) 
 

Μονάδες 8 

 
 
Β2. Δίνεται η παρακάτω χημική αντίδραση: 

C(s)  +  H2O(g)  ↔  CO(g)  +  H2(g)  ΔΗ>0 
Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω μεταβολές: 
α) προσθήκη υδρατμών 
β) μείωση της θερμοκρασίας (V σταθερός) 
γ) προσθήκη αφυδατικού μέσου 
δ) προσθήκη ποσότητας C(s) και ταυτόχρονα αύξηση του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή) 
ε) προσθήκη He (Pολ. και Τ σταθερά) 
Να αιτιολογήσετε πώς θα μετατοπιστεί η θέση της χημικής ισορροπίας, η τιμή της σταθεράς 
Kc και η συγκέντρωση του CO σε κάθε περίπτωση. 

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Για την αντίδραση Α(aq)  +  3Β(aq)  →  2Γ(aq)  +  Δ(aq) υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά 

δεδομένα σε θερμοκρασία θ⁰ C: 

Πείραμα [Α] [Β] Αρχική  u 

1 0,20 0,20 2*10-3 M*s-1 

2 0,20 0,40 8*10-3 M*s-1 

3 0,10   0,20 10-3 M*s-1 

α) Να βρεθούν η τάξη της αντίδρασης και η τιμή της σταθεράς ταχύτητας k στους θ⁰ C. 
β) Η αντίδραση είναι απλή ή γίνεται σε στάδια; Να αιτιολογήσετε. 
γ) Να προταθεί ένας μηχανισμός για την παραπάνω αντίδραση.     

Μονάδες 10       

 
Γ2. Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης (C12H22O11) Δ1 έχει όγκο 500 mL και ωσμωτική πίεση 8,2 

atm σε θερμοκρασία 227⁰ C. 
α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος; 
β) Πόσον όγκο νερού πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1, ώστε να προκύψει διάλυμα 
Δ2 με ωσμωτική πίεση 4,1 atm στους 227⁰ C; 
γ) Στο διάλυμα Δ1 προστίθεται γλυκόζη (C6H12O6) χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του 
διαλύματος. Το διάλυμα Δ3 που προκύπτει έρχεται σε επαφή, μέσω ημιπερατής μεμβράνης, 
με υδατικό διάλυμα ουρίας (NH2CONH2) 0,36 Μ που έχει θερμοκρασία 227⁰ C και δεν 
παρατηρείται ώσμωση. Να υπολογιστεί η μάζα της γλυκόζης που προστίθεται.      
Δίνονται: ArC=12, ArH=1, ArO=16, R = 0,082 atm ⃰ L ⃰ mol-1 ⃰ K-1.      

Μονάδες 10 

 
 
Γ3. Να κατατάξετε τις επόμενες ουσίες κατά σειρά: 
α) αυξανόμενης ισχύος των διαμοριακών δυνάμεων 
β) αυξανόμενου σημείου ζέσεως   
Να αιτιολογηθούν οι απαντήσεις σας. 

1. H2O, N2, Ne, KBr 

2. F2, Br2, I2, Cl2 

Δίνονται τα Ar: H=1, O=16, N=14, Ne=20, K=39, Br=80, F=19, Cl=35,5, I=127 
Μονάδες 5 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σε ένα κενό δοχείο με σταθερό όγκο 10 L εισάγονται 300g ισομοριακού μείγματος Ν2 και 
Η2. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία στους θ1⁰ C αποκαθίσταται η παρακάτω χημική 
ισορροπία: N2(g)  +  3H2(g)  ↔  2NH3(g) 

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας η συγκέντρωση της NH3 είναι 0,4 M και ο χρόνος που 
απαιτείται για να αποκατασταθεί η χημική ισορροπία είναι 5 min. 
α) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης και την τιμή της Kc σε θερμοκρασία θ1⁰ C. 
β) Να υπολογίσετε για το χρονικό διάστημα 0-5 min: 

1. τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης 
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2. την % μεταβολή της ολικής πίεσης στο δοχείο 

γ) Το μείγμα ισορροπίας ψύχεται σε θερμοκρασία θ2⁰ C (θ2⁰C < θ1⁰C). Στη νέα θέση 
ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο συνολικά 14 mol αερίων. 

1. Να εξηγήσετε αν η αντίδραση σχηματισμού της NH3 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη. 
2. Να υπολογίσετε την ολική απόδοση της αντίδρασης. 

Δίνονται: ArN:14, ArH:1 
Μονάδες 15 

 
 
Δ2. Σε 500 mL διαλύματος K2Cr2O7 0,3 M οξινισμένου με H2SO4 προσθέτουμε 0,3 mol 
FeSO4, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ. 
α) Να ισοσταθμιστεί η αντίδραση. 
β) Να εξετάσετε αν θα μεταβληθεί το χρώμα του διαλύματος K2Cr2O7 από πορτοκαλί σε 
πράσινο. 
Δίνεται η αντίδραση:  
K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O 

Μονάδες 10 


