
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Χλ3Θ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 5 

 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: 

α. Μειώνεται η χηµική ενέργεια του συστήµατος και αυξάνεται η ενέργεια 

στο περιβάλλον. 

β. Μειώνεται η χηµική ενέργεια του συστήµατος και µειώνεται η ενέργεια στο 

περιβάλλον. 

γ. Αυξάνεται  η χηµική ενέργεια του συστήµατος και µειώνεται η ενέργεια 

στο περιβάλλον. 

δ. Αυξάνεται  η χηµική ενέργεια του συστήµατος και αυξάνεται η ενέργεια 

στο περιβάλλον. 

Μονάδες 3 

Α2. Αν για τη µονόδροµη αντίδραση: 2ΗΙ(g) → Η2(g) + Ι2(g) αν ο µέσος ρυθµός µε-

ταβολής της συγκέντρωσης είναι για το ΗΙ  ίσος µε U1 και για το Η2 ίσος µε 

U2, τότε: 

α.  U1 = U2 

β.  U1 = 2U2 

γ.  U2 = 2U1 

δ. 2 1U = U  

Μονάδες 3 

Α3. Αν στους θ 
ο
C  για την ισορροπία: �2(g) + 3 H2(g) ⇆ 2�H3(g) η σταθερά χηµικής 

ισορροπίας είναι Kc= 4, τότε στην ίδια θερµοκρασία θ 
ο
C για την ισορροπία:  

�H3(g)   ⇆   ½ �2(g) + 3/2 H2(g) η σταθερά χηµικής ισορροπίας Κc΄= λ, είναι: 

α.  λ=4 

β.  
1

λ =
4

 

γ.  
1

λ =
2

 

δ.  λ = –2 

Μονάδες 3 
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Α4. Σε ποια από τις επόµενες αντιδράσεις το Η2 δρα σαν οξειδωτικό; 

α. H2 + Cl2 → 2HCl 

β. 3H2 +N2→ 2NH3 

γ. H2 + 2Na →2NaH 

δ. H2 + CH2=CH2 → CH3CH3 

Μονάδες 3 

Α5. Υδατικό διάλυµα µονοπρωτικού οξέος ΗΑ µε συγκέντρωση 0,001Μ έχει 

pH=3. Υδατικό διάλυµα άλατος ΝαΑ 0,1Μ στην ίδια θερµοκρασία (25
ο
C) έχει 

pH: 

α.  pH=7 

β.  pH=13 

γ.  pH=1 

δ.  7< pH <13 

Μονάδες 3 

Α6. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να 

αιτιολογήσετε µόνο τις λανθασµένες. 

α. Σύµφωνα µε τη θεωρία Bronsted – Lowry, δεν είναι απαραίτητη η παρου-

σία του νερού για να γίνει η µεταφορά πρωτονίου από το οξύ  στη βάση.  

β. Η Κc σε µια ενδόθερµη αντίδραση, µειώνεται µε την αύξηση της θερµο-

κρασίας. 

γ. Η ενέργεια ενεργοποίησης σε µια αντίδραση, εκφράζει την διαφορά ενέρ-

γειας µεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων.  

δ. Ένα ουδέτερο υδατικό διάλυµα έχει pH=6,5 σε ορισµένη θερµοκρασία. 

Αυτό είναι δυνατόν όταν η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι µεγαλύτερη 

από 25 
ο
C. 

ε. Στην εξώθερµη αντίδραση: 2Η2(g) + Ο2(g)→ 2H2O(g)  η ενθαλπία των αντι-

δρώντων µετρήθηκε και βρέθηκε µεγαλύτερη της ενθαλπίας των προϊό-

ντων. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ B 

Β1. ∆ίνεται η αντίδραση:  CH4 (g)  + H2O (g)  ⇄⇄⇄⇄  CO (g)  +  3 H2 (g),  ∆Η > 0    

Αν το σύστηµα βρίσκεται σε χηµική ισορροπία, να εξηγήσετε την επίδραση 

που θα έχουν στην απόδοση της αντίδρασης προς τα δεξιά και στον αριθµό 

mol του CO(g) οι παρακάτω µεταβολές: 

α. Ελάττωση του όγκου του δοχείου µε σταθερή την θερµοκρασία. 

Μονάδες 2 

β. Αύξηση της θερµοκρασίας διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου. 

Μονάδες 2 
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Β2. Έστω η µονόδροµη αντίδραση 

→2Α 2B +Γ(g) (g) (g) .   

Στο διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της συγκέντρω-

σης µιας από τις χηµικές ουσίες που µετέχουν σ' αυτή 

σε συνάρτηση µε το χρόνο και σταθερή θερµοκρασία  

θ 
ο
C. 

α. Σε ποια από τις χηµικές ουσίες αντιστοιχεί το διά-

γραµµα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

Μονάδες 2 

β. Να µεταφερθεί το διάγραµµα στο τετράδιό σας και να γίνει, στο ίδιο σύ-

στηµα αξόνων, οι αντίστοιχες καµπύλες αντίδρασης για τις άλλες δύο χηµι-

κές ουσίες της αντίδρασης. 

Μονάδες 2 

 
γ. Να υπολογιστεί ο µέσος ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Γ στο 

συνολικό χρόνο της αντίδρασης, και η ταχύτητα της αντίδρασης την χρονι-

κή στιγµή t = 120s.  

Μονάδες 2 

δ. Να υπολογιστεί ο λόγος των ταχυτήτων του αερίου Β προς το αέριο Γ, την 

χρονική στιγµή t=60s.  

Μονάδες 2 

Β3. ∆ίνεται η χηµική εξίσωση:   

KMnO4   +   ΗCl →  Cl2   + Χ + Υ + Ζ 

α. Να βρείτε τα προϊόντα που µπορεί να αντιστοιχιστούν στα Χ,Υ, και Ζ. 

Μονάδες 2 

β. Να µεταφερθεί στο τετράδιό σας η χηµική εξίσωση µαζί µε τους κατάλλη-

λους συντελεστές.  

Μονάδες 2 

γ. Πως δρα το ΚΜnΟ4 στην παραπάνω χηµική εξίσωση, ως οξειδωτικό ή α-

ναγωγικό;   

Μονάδες 1 

δ. Εξηγήστε αν είναι ορθή η παρακάτω πρόταση: 

«Όλα τα άτοµα χλωρίου στο µόριο του ΗCl οξειδώνονται» 

Μονάδες 2 
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Β4. ∆ίνονται τα διαλύµατα: 

∆ιάλυµα ∆1 άλατος NaA συγκέντρωσης CM και όγκου V Lit θερµοκρασίας  

25 C. 

∆ιάλυµα ∆2 άλατος NaΒ  συγκέντρωσης CM και όγκου V Lit θερµοκρασίας 

80 
ο
C. 

Τα δύο διαλύµατα έχουν την ίδια τιµή pH. 

Να συγκρίνετε την ισχύ των ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ. 

Τα δεδοµένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε κενό δοχείο (∆) σταθερού όγκου 40 L που περιέχει περίσσεια σκόνης C, εισάγο-

νται 5 mol αερίου CΟ2 , το µίγµα θερµαίνεται στους 227 
0
C, και αποκαθίσταται η ι-

σορροπία: CΟ2 (g)  +  C (s)   ⇄⇄⇄⇄  2 CO (g). 

Το µίγµα ισορροπίας ασκεί πίεση 8,2 atm. 

Γ1. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης και τη σταθερά της χηµικής ι-

σορροπίας της παραπάνω αντίδρασης στους 227 
0
C. 

Μονάδες 8 

Γ2. Ποσότητα αερίου CO ίση µε το µισό αυτής που περιέχεται στην ισορροπία του 

δοχείου ∆, διαβιβάζεται σε φιάλη που περιέχει διάλυµα KMnO4 οξυνισµένο µε 

H2SO4,  και τελικά αποχρωµατίζει 1 L από αυτό.  

Να βρεθεί η συγκέντρωση του διαλύµατος KMnO4. 

Μονάδες 8 

Γ3. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία στην ισορροπία του δοχείου ∆ και στη νέα ισορ-

ροπία που αποκαθίσταται, υπάρχουν συνολικά 9 mol αερίων. 

α. Να εξηγήσετε αν η αντίδραση που δίνεται, είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη. 

Μονάδες 3 

β. Να βρείτε τα mol κάθε αερίου στο δοχείο ∆ , στη νέα κατάσταση ισορροπί-

ας. 

Μονάδες 3 

γ. Ποια η συνολική απόδοση της αντίδρασης, (από την αρχική θέση µέχρι την 

νέα χηµική ισορροπία). 

Μονάδες 3 

∆ίνεται R=0,082  L·atm·mol
-1

·K
-1 

 



ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Χλ3Θ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 5 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆ίνονται τα διαλύµατα: 

∆1: διάλυµα αµµωνίας (ΝΗ3) συγκέντρωσης C1=0,1M µε pH=11. 

∆2: διάλυµα αµµωνίας (ΝΗ3), συγκέντρωσης C2, όπου η αµµωνία παρουσιάζει 

βαθµό ιοντισµού α2=5 10
–3

  

∆3: διάλυµα HCl, συγκέντρωσης C3=0,1Μ.  

i. Να υπολογιστεί ο βαθµός ιοντισµού της αµµωνίας στο διάλυµα ∆1 και η 

συγκέντρωση της αµµωνίας στο διάλυµα ∆2. 

Μονάδες 4 

ii. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµίξουµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 

για να σχηµατιστεί διάλυµα ∆4 µε [OH
–
]=2 10

8
[H3O

+
]. 

Μονάδες 5 

iii. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµίξουµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆3 

για να σχηµατιστεί διάλυµα ∆5 µε pH=9. 

Μονάδες 6 

iv. ∆ιάλυµα HCOONa συγκέντρωσης 1Μ έχει pH=9.  

Προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη η αντίδραση:  

HCOO
–
 + �H4

+
  HCOOH + �H3 .  

Να δικαιολογηθεί η απάντησής σας. 

Μονάδες 5 

v. 10 ml του διαλύµατος ∆1 αναµιγνύονται µε 40ml διαλύµατος CH3CH2NH2 

0,01M. Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος που προκύπτει. 

Μονάδες 5 

Τα δεδοµένα της άσκησης επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

∆ίνονται: Kb(CH3CH2NH2) = 10
–4

. 

Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 25 
ο
C. 

Η σταθερά Kw =10
–14

  

 

 

 

 


