
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΘΕΜΑ 1ο   

1.1. Να  επιλέξετε  τη  σωστή  απάντηση  σε  καθεμία  από  τις  παρακάτω  

ερωτήσεις :   

 

1. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία : Ν2(g) +3Η2(g)↔ 2ΝΗ3(g) ΔΗ<0. 

 Ποια από τις επόμενες μεταβολές προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης του Ν2; 

I. Μείωση της θερμοκρασίας με σταθερό όγκο  

II. Προσθήκη καταλύτη  

III. Προσθήκη αμμωνίας (V,T σταθερά)   

IV. Προσθήκη αδρανούς αερίου Ηe (V,T σταθερά) 

 

2. Η σταθερά της ταχύτητας για την απλή αντίδραση: 2Α(s) + xB(g) →Γ(g) + 2Δ(g) 

είναι ίση με 32 mol-1 L s-1 . Άρα για την τιμή του x συμπεραίνουμε ότι: 

I. x = 1  

II. x = 2  

III. x = 3  

IV.       x = 4 

 

3.  Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου η 

ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος; 

I. n=4 σε n=2 II. n=3 σε n=2       III. n=3 σε n=1          IV. n=2 σε n=1 

 

4.  Όταν υδατικό διάλυµα R-NH2 αραιωθεί µε προσθήκη Η2Ο (θ σταθερή) 

Ι.   Ο βαθµός ιοντισµού της R-NH2 και η [ΟΗ-] θα ελαττωθούν  

ΙΙ.  Ο βαθµός ιοντισµού της R-NH2 και η [ΟΗ-] θα αυξηθούν  

ΙΙΙ. Ο βαθµός ιοντισµού της R-NH2 θα αυξηθεί, ενώ το pH του διαλύµατος θα 

ελαττωθεί.  

ΙV.  Ο βαθµός ιοντισµού της R-NH2 καθώς και pH του διαλύµατος θα αυξηθούν 

 

5. Διαθέτουμε τρία υδατικά μοριακά διαλύματα της ίδιας θερμοκρασίας, που 

περιέχουν: Το Δ1: C6H12O6 (φρουκτόζη) με Mr = 180. Το Δ2: CH4N2O (ουρία) με Mr = 

60. Το Δ3: C3H8O3 (γλυκερίνη) με Mr = 92. Αν τα τρία παραπάνω διαλύματα έχουν 

την ίδια %w/v σύσταση κι οι τιμές της ωσμωτικής πίεσης είναι Π1, Π2 και Π3 

αντίστοιχα, θα ισχύει:  

I.  Π1 < Π3 < Π2  

II.  Π1 < Π2 < Π3  

III.  Π2 < Π3 < Π1  

IV.  Π2 < Π1 < Π3                  

                  Μονάδες 15 



1.2. Ποιες από της παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; 
 

1. Η μεταβολή του όγκου του δοχείου με σταθερή θερμοκρασία, μεταβάλει την 

απόδοση όλων των αμφίδρομων αντιδράσεων. 

2.  Αν σε μία αντίδραση της μορφής Α(g) → B(g) ισχύει ΔΗ = 0, τότε και η ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης θα είναι ίση με το 0. 

3. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση τα προϊόντα έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από τα 

αντιδρώντα 

4. Το φαινόμενο της ώσμωσης παρατηρείται μόνο αν ένα διάλυμα διαχωρίζεται 

με ημιπερατή μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη. 

5. Το pH διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 10-3Μ, στους 25οC, 

μπορεί να είναι 5. 

 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2ο   

2.1 Δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα (Ι) και (ΙΙ) : 

 
α) Ποιο από τα παραπάνω αναφέρεται στην αντίδραση :  

Α (g)  2 B (g) αντίδραση (1) 

και ποιο στην αντίδραση : 
Α (g) → 2 B (g) αντίδραση (2) 

 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Β) Η αντίδραση της παραγωγής της ουσίας Β είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη;  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 2 + 2 
 

2.2 Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία θοC έχει 

αποκατασταθεί χημική ισορροπία στην οποία υπάρχουν α mol αερίου Α, β mol 

αερίου Β και γ mol αερίου Γ, σύμφωνα με την απλή αμφίδρομη αντίδραση: 
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Την χρονική στιγμή t προσθέτουμε στο δοχείο α mol αερίου Α, β mol αερίου Β και  

γ mol αερίου Γ.  

α) Να δείξετε ότι το χημικό σύστημα δε βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας μετά 

την προσθήκη των ποσοτήτων των ουσιών Α , Β και Γ. ( δηλαδή την χρονική στιγμή t)  

β) Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το χημικό σύστημα προκειμένου να 

αποκατασταθεί νέα ισορροπία ;  

γ) Να βρεθεί ο λόγος των ταχυτήτων u1 : u2 την χρονική στιγμή t.  

Δίνεται ότι 
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Θεωρήστε τις επιμέρους αντίθετες αντιδράσεις ως απλές.  

Μονάδες 4 + 1 + 2 

2.3 Α) Υδατικό διάλυμα ΗF έχει συγκέντρωση 0.5Μ και θερμοκρασία 25οC. Να 

εξηγήσετε πως μεταβάλλονται ο βαθμός ιοντισμού του οξέος, το pH του διαλύματος, η 

σταθερά ιοντισμού του οξέος και η [F-] στις επόμενες περιπτώσεις 

α) Προσθήκη νερού (T σταθερή)    

β) Αύξηση θερμοκρασίας 

γ) Προσθήκη αερίου HF(T σταθερή) 

δ) Προσθήκη διαλύματος ΗF 0.1Μ(T σταθερή) 

  

Β) Να δώσετε τον ορισμό των αμφιπρωτικών ουσιών, να αναφέρετε τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τον βαθμό ιοντισμού ενός ασθενή ηλεκτρολύτη  και να αιτιολογήσετε 

γιατί η σταθερά ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Σε δοχείο όγκου 10L εισάγονται 3mol αερίου Α και 3 mol αερίου Β και θερμαίνονται 

στους θ1οC, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία σε 10min:  
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για την οποία η σταθερά ισορροπίας είναι Kc=16, σε θερμοκρασία θ1οC. 

 

3.1 Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης. 

3.2 Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου 

(V’=20L) ,οπότε αποκαθίσταται νέα θέση χημικής ισορροπίας (ΧΙ2). 

I. Ποια επίδραση έχει στην απόδοση της αντίδρασης, η μεταβολή του όγκου; 

II. Να σχεδιάσετε τις καμπύλες αντίδρασης του Α και του Γ από την αρχική 

κατάσταση μέχρι τη ΧΙ2. 



3.4 Να υπολογίσετε την ταχύτητα σχηματισμού του Γ, από την έναρξη της 

αντίδρασης μέχρι την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. 

3.5 Διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου (V’=20L), αυξάνουμε τη 

θερμοκρασία σε θ2
οC. Όταν αποκατασταθεί νέα θέση χημικής ισορροπίας, το αέριο 

μείγμα περιέχει ισομοριακές ποσότητες και από τα τρία συστατικά του. 

I. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ισορροπίας Kc σε θερμοκρασία θ2
οC. 

II. Να εξηγήσετε αν η αντιδραση σχηματισμού του Γ είναι ενδόθερμη ή 

εξώθερμη. 

III. Να υπολογίσετε τη νέα απόδοση της αντίδρασης. 

IV. Να συγκρίνετε τις τιμές των ενεργειών ενεργοποίησης Εα1 και Εα2 και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

4+2+4+3+12 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 
4.1 Να υπολογίσετε την ΔΗ της παρακάτω αντίδρασης: C2H6(g) → C2H2(g) + 2H2(g) 

Δίνονται οι παρακάτω θερμοχημικές εξισώσεις:  

 2 C2H2 (g) + 5O2(g) → 4CO2 (g) + 2H2O(l) ΔH1 = -2600KJ  

 2H2 (g) + O2(g) →2H2O(l) ΔH2 = -575 kJ  

 2C2H6 (g) + 7 O2 (g) →4CO2 (g) + 6 H2O (l) ΔH3 = - 3520 KJ. 

 Οι μετρήσεις έγιναν στις ίδιες συνθήκες.     Μονάδες 5 

 
4.2. Δίνονται τα υδατικά διαλύµατα:  

Δ1: CΗ3ΝΗ2 0,1Μ. και Δ2: ΝΗ3 με pH=11.  

Να  βρεθούν  οι  βαθµοί  ιοντισµού  των  δύο  βάσεων, τo  pH  του  1ου διαλύματος 

και η συγκέντρωση του Δ2 αν οι σταθερές ιοντισµού των βάσεων είναι Κb=10-4και 

Κb΄=10-5 αντίστοιχα.                      Μονάδες 6 

 

4.3. Πόσα ml  νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 200 ml του Δ1 έτσι ώστε να 

μεταβληθεί το pH του διαλύματος κατά μισή μονάδα. Να βρεθεί ακόμα ο βαθμός 

ιοντισμού του αραιωμένου διαλύματος.                  Μονάδες 5 

 

4.4. Πόσα L αέριας ΝΗ3 (σε STP συνθήκες) πρέπει να προστεθούν σε 500 ml του Δ2, 

χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος για να μεταβληθεί το pH του κατά μισή  

µονάδα;                              Μονάδες 5 

 

4.5. Πόσα ml  νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 200 ml του Δ2 έτσι ώστε  να 

τριπλασιαστεί ο βαθμός ιοντισμού;                               Μονάδες 4 

 

Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στη θερµοκρασία των 25°C, Kw=10-14. Να γίνουν οι 

προβλεπόµενες προσεγγίσεις. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


