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ΘΕΜΑ 1ο
Στις προτάσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή της.
1.1 ∆εσµός υδρογόνου αναπτύσσεται µεταξύ των
µορίων της ένωσης
α. CO 2 .
β. HF.
γ. HCℓ.
δ. HI .
Μονάδες 5
1.2

Σε δοχείο όγκου V περιέχεται µίγµα τριών αερίων Α, Β,
Γ. Η ολική πίεση του µίγµατος είναι 10 atm. Εάν η
µερική πίεση του Α είναι 2 atm και η µερική πίεση του
Β είναι 4 atm, τότε η µερική πίεση του Γ είναι
α. 2 atm.
β. 4 atm.
γ. 6 atm.
δ. 8 atm.
Μονάδες 5
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1.3 Στη θερµοχηµική εξίσωση
CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) +2H2O (ℓ)

∆Η = – 212 kcal

η τιµή ∆Η δηλώνει ότι
α.
β.
γ.
δ.

H αντίδραση είναι εξώθερµη.
Η αντίδραση είναι ενδόθερµη.
Κατά την καύση 1g εκλύονται 212 kcal.
Για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση πρέπει
να προσφερθεί ενέργεια από το περιβάλλον.
Μονάδες 5

1.4 Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις
τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες.

στο

Για ενώσεις µε ίδιο ή παραπλήσιο M r , όσο
αυξάνει η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων τόσο
……………… το σηµείο ζέσεως.
Η αντίσταση ενός υγρού στη ροή ονοµάζεται
……………… .
Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ……………… υπό
µορφή θερµότητας στο περιβάλλον, ονοµάζονται
……………… .
Μονάδες 4
1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα
της Στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό
φαινόµενο (ένα φαινόµενο της Στήλης Β
περισσεύει).
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Στήλη Α

Στήλη Β

1. Στερεή ουσία µετατρέπεται
σε υγρή

α. Εξάχνωση

2. Στερεή ουσία µετατρέπεται σε
αέρια

β. Πήξη

3. Υγρή ουσία µετατρέπεται
σε αέρια

γ. Τήξη

4. Αέρια ουσία µετατρέπεται
σε υγρή

δ. Υγροποίηση
ε. Εξάτµιση
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ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Να υπολογίσετε τον αριθµό οξείδωσης (Α.Ο.) του
χρωµίου (Cr) στις παρακάτω ενώσεις:
K 2 Cr 2 O 7 , CrCℓ 3 , Cr 2 O 3 .
∆ίνονται οι Α.Ο. των στοιχείων (Ο) – 2, (Κ) + 1
και (Cℓ) – 1.
Μονάδες 6
2.2 Να συγκρίνετε τις παρακάτω ουσίες ως προς το
σηµείο βρασµού.
HF, HI.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
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2.3 Να εξηγήσετε γιατί η αύξηση της θερµοκρασίας
γενικώς προκαλεί αύξηση της ταχύτητας µιας
αντίδρασης.
Μονάδες 5
2.4 Ποια από τις παρακάτω χηµικές αντιδράσεις
είναι ετερογενής και γιατί;
N 2 (g) + 3H 2 (g) →
← 2NΗ 3 (g)
θ
CaCO 3 (s) →
CaO(s) + CO 2 (g)

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση της καύσης του αιθενίου
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(ℓ)

∆Η=-340 kcal.

α. Καίγονται
5,6 g
αιθενίου
C2H4 (g).
Να
υπολογίσετε τη µεταβολή της ενθαλπίας όταν
τα προϊόντα βρεθούν στην ίδια θερµοκρασία
και πίεση µε τα αντιδρώντα.
Μονάδες 10
β. Πόσα κιλά νερού µπορούν να θερµανθούν από
20 ο C σε 60 ο C µε τη θερµότητα που παράγει η
καύση 5 mol αιθενίου.
Μονάδες 15
∆ίνονται:
ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού
c νερού = 1 cal / g . ο C
οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, H=1.
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ΘΕΜΑ 4ο
Σε κλειστό δοχείο θερµοκρασίας θ ο C και όγκου
V=1L περιέχονται 2 mol PCℓ 5 , 4 mol PCℓ 3 και 1 mol
Cℓ 2 , σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας:
PCℓ 5 (g) →
← PCℓ 3 (g) + Cℓ 2 (g)
α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ισορροπίας Κ c στη
θερµοκρασία αυτή.
Μονάδες 6
β. Στην
κατάσταση
χηµικής
ισορροπίας
προστίθεται
ποσότητα
PCℓ 5 ,
στην
ίδια
θερµοκρασία. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον
οποίο η χηµική ισορροπία θα µετατοπισθεί προς
τα δεξιά.
Μονάδες 9
γ. Πόσα mol PCℓ 5 πρέπει να προστεθούν στην
αρχική
χηµική
ισορροπία
ώστε,
όταν
αποκατασταθεί η νέα χηµική ισορροπία σε
σταθερό όγκο και σταθερή θερµοκρασία, να
διπλασιασθεί η ποσότητα του Cℓ 2 .
Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
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2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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