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ΘΕΜΑ Α
Για τις ερωτήσεις Α1 εως Α6 να επιλέξετε την σωστή απάντηση :
A1. Δίνεται η αντίδραση: Ca + H2 → CaH2.
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;
α. Το Ca είναι αναγωγικό σώµα.
β. To Ca προσλαµβάνει ηλεκτρόνια.
γ. Η αντίδραση αυτή χαρακτηρίζεται ως µεταθετική.
δ. Στο Η µεταβάλλεται ο αριθµός οξείδωσης από 0 σε +1.
(Μονάδες 5)
A2. Ποιο είναι σωστό για την αντίδραση:
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) ΔΗ1
α. Ηπροϊόντων – Ηαντιδρώντων > 0
β. Απορροφάται θερµότητα από το περιβάλλον
γ. Η αντίδραση CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O ( l ) ΔΗ2 έχει ΔΗ2 <ΔΗ1
δ. Η αντίδραση CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O ( l ) ΔΗ2 έχει ΔΗ2 > ΔΗ1
(Μονάδες 4)
Α3. Δίνεται η αντίδραση: Ν2(g)+ 3H2(g) → 2NH3(g) η οποία ολοκληρώνεται τη χρονική
στιγµή 50 min. Aν στο χρονικό διάστηµα 0-10 min ελευθερώνονται 5 kJ τότε στο
χρονικό διάστηµα 0-20 min θα ελευθερώνονται:
α. 5 kJ
β. 9 kJ
γ. 10 kJ
δ. 12 kJ
(Μονάδες 4)
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Σελίδα 1

A4. 6ίνεται η ισορροπία : 2C(s) + H2(g)
CH ≡ CH (g)
ΔΗ>0. Ποιο από τα παρακάτω αυξάνει την απόδοση της
ισορροπίας αυτής;
.

α. Προσθήκη στερεού C
β. Αφαίρεση ποσότητας Η2.
γ. Ελάττωση του όγκου του δοχείου.
δ. Αύξηση της θερµοκρασίας µε ταυτόχρονη αφαίρεση στερεού C.
(Μονάδες 4)
Α5. Στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης υδατικού διαλύµατος οξέος ΗΑ µε πρότυπο
υδατικό διάλυµα ΝaOH, ισχύει στους 25οC:
α. pH=7
β. pH<7
γ. pH>7
δ. pH ≥ 7
(Μονάδες 4)
Α6. 6ίνονται οι αντιδράσεις ιοντισµού:
ΗΑ + Η2Ο
Α- + Η3Ο+ ΗΒ + Η2
Β- + Η3Ο+ΗΓ +Η2ΟΓ- + Η3Ο+ B +H2OBH+ +OHάχρωµο
άχρωµο
κόκκινο
κίτρινο άχρωµο
κόκκινο
κίτρινο κίτρινο
Από τις παραπάνω ουσίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρωτολυτικοί δείκτες:
α. Όλες
β. ΗΒ και ΗΓ
γ. ΗΓ
δ. ΗΒ
(Μονάδες 4)
ΘΕΜΑ Β
B1. Ρυθµιστικό διάλυµα Y1 περιέχει ΝΗ3 c1 M και NH4Cl c2 M. Στο Υ1 επιτρέπονται οι
γνωστές προσεγγίσεις.
α. Τι ονοµάζονται ρυθµιστικά διαλύµατα και τι είδους ουσίες περιέχουν συνήθως;
(Μονάδες 2)
β. Να προτείνετε τρεις τρόπους για να παρασκευαστεί το διάλυµα Y1 γράφοντας και τις
σχετικές χηµικές εξισώσεις.
(Μονάδες 3)
γ. Να αποδείξετε ότι για το διάλυµα Y1 ισχύει ο τύπος των Henderson –Hasselbalch:
(Μονάδες 3)
δ. Το διάλυµα Υ1 αραιώνεται σε διπλάσιο όγκο και ξαναπροκύπτει ρυθµιστικό διάλυµα. Να
εξηγήσετε µε τον τύπο των Henderson –Hasselbalch γιατί κατά την αραίωση του διαλύµατος
Y1 σε 2πλάσιο όγκο το pH παραµένει σταθερό. (Μονάδες 2)
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Σελίδα 2

B2. Η αντίδραση: Α(g) + B(g) → Γ(g) πραγµατοποιείται µε µικρότερη ταχύτητα
απ’ ότι η αντίστροφή της (Γ(g) →Α(g) + B(g)) στις ίδιες συνθήκες.
Να εξετάσετε αν η αντίδραση Α(g) + B(g) → Γ(g) είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη
αιτιολογώντας την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)
B3. Δίνεται η περιοχή αλλαγής χρώµατος, στους 60οC, για τους δείκτες:
ΗΑ (5,2-6,8)
ΗΒ (7-8,5)
ΗΓ (9-10,6)
Ποιος από τους παραπάνω δείκτες είναι ο πιο κατάλληλος για την ογκοµέτρηση
υδατικού διαλύµατος HCl µε πρότυπο υδατικό διάλυµα NaOH σε θερµοκρασία
60οC;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)
Β4. Yδατικό διάλυµα HCOONa (Δ1) και υδατικό διάλυµα NaCN (Δ2) έχουν ίδια
συγκέντρωση (c=0,1M) και την ίδια θερµοκρασία 25οC. Το διάλυµα Δ1 έχει
µεγαλύτερη τιµή pOH από το διάλυµα Δ2. Ποιο είναι ισχυρότερο οξύ το
HCOOH ή το HCN;
(Μονάδες 5)
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Μία ποσότητα CO διοχετεύεται σε 800 mL διαλύµατος KMnO4 2M,
παρουσία Η2SO4, οπότε ελευθερώνονται 89,6 L αέριου CO2 σε STP. Να
εξετάσετε αν αποχρωµατίστηκε το διάλυµα KMnO4.
(Μονάδες 6)
Γ2. Η ποσότητα του CO2 που ελευθερώθηκε από την παραπάνω αντίδραση
εισάγεται σε δοχείο όγκου 8 L που περιέχει 5 mol στερεού C και αποκαθίσταται η
ισορροπία:
C(s) + CO2(g)
2CO(g) 6Η> 0
Αν η απόδοση της αντίδρασης είναι 50 % να βρεθεί η σταθερά ισορροπίας Κc.
(Μονάδες 6)
Γ3. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας (Χ.Ι1), προσθέτουµε ταυτόχρονα 1
mol C και 7 mol CO, διατηρώντας σταθερά τον όγκο του δοχείου και τη
θερµοκρασία, οπότε αποκαθίσταται νέα χηµική ισορροπία (Χ.Ι2). Να βρείτε αν
εκλύεται ή απορροφάται θερµότητα κατά τη µετάβαση του συστήµατος από τη
Χ.Ι1 στη Χ.Ι2 και η σύσταση σε mol στη Χ.Ι2.
(Μονάδες 5)
Γ4. Αφού αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία (Χ.Ι2), µεταβάλλουµε τον όγκο του
δοχείου (µε θ=σταθ). και αποκαθίσταται, µετά από 50 sec, νέα χηµική ισορροπία
(Χ.Ι3) στην οποία βρέθηκαν 10 mol CO. Να βρεθεί η µέση ταχύτητα της
αντίδρασης C(s) + CO2(g)→2CO(g) στο χρονικό διάστηµα Χ.Ι2 - Χ.Ι3.
(Μονάδες 8)
ΘΕΜΑ Δ
Δίνονται τα διαλύµατα:Υ1 : 110 mL ΚΟΗ 0,1Μ Υ2 : 90 mL ΝΗ4Cl 0,1M
Y3 NH30,1M
Y4 : 1 L Β(ΟΗ)x 0,005M (ισχυρή βάση)
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Σελίδα 3

Δ1. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµίξουµε το διάλυµα Υ3 µε διάλυµα ΝΗ3
10-3Μ ώστε να µεταβληθεί το pH του διαλύµατος Υ3 κατά µισή µονάδα;
(Μονάδες 6)
Δ2. Ποιος είναι ο µέγιστος όγκος διαλύµατος Υ5 που µπορεί να παρασκευασθεί
µε ανάµιξη των διαλυµάτων Υ1 και Υ2, ώστε η ΝΗ3 που θα παραχθεί στο
διάλυµα Υ5, να ιοντίζεται σε ποσοστό 0,2%; Ποιο είναι το pH του διαλύµατος
αυτού;
(Μονάδες 10)

Δ3. Στο διάλυµα Υ4 προσθέτουµε 0,02 mol αέριου ΗF οπότε προκύπτει διάλυµα
όγκου 1L µε pH=4. Να υπολογιστεί η τιµή του χ για τη βάση Β(ΟΗ)χ.
Δίνονται: Η σταθερά ιοντισµού
του HF: Ka=10-4.
Η σταθερά ιοντισµού της ΝΗ3:
Kb=2*10-5.
Όλα τα-14
διαλύµατα είναι υδατικά και βρίσκονται σε θερµοκρασία 25οC όπου
Κw=10 .
Για τη λύση του προβλήµατος να χρησιµοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις.
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Σελίδα 4

(Μονάδες 9)

