
 
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΘΕΜΑ Α   
 

Να  επιλέξετε  τη  σωστή  απάντηση  σε  καθεμία  από  τις  παρακάτω  ερωτήσεις :   
 

Α1. Σ’ ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί  η ισορροπία: 
 

3Fe(s) + 4H2O (g)  Fe3O4(s) + 4H2(g) ,  ΔΗ<0 
 

Για να μειωθεί η [Η2] πρέπει: 
 
α. Να προσθέσουμε Fe3O4 (V,T=σταθ.) 

β. Να μειώσουμε τη θερμοκρασία (V=σταθ.) 

γ. Να αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου (T=σταθ.) 

                   δ.                Να αυξήσουμε τα mol των υδρατμών (V,T=σταθ.) 
Μονάδες 5 

 
 

Α2. Από τα ιόντα 7Ν
3- , 12Μg2+, 11Na+, 9F

- μεγαλύτερο μέγεθος έχει το ιόν: 
α.           7Ν

3- 

β.          12Μg2+ 

γ.          11Να+ 
δ.           9F

- 
 

Μονάδες 5 
 
Α3. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την κατανομή Maxwell- Boltzmann για την κινητική 
ενέργεια των μορίων ενός αερίου. Η Εa είναι η ενέργεια ενεργοποίησης για την αντίδραση 
που πραγματοποιείται. Η γκρίζα περιοχή περιγράφει το ποσοστό των μορίων του αερίου: 
α. Που   έχουν   τον   κατάλληλο προσανατολισμό για να δώσουν αποτελεσματικές 
συγκρούσεις. 
β. Που δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να αντιδράσουν. 
γ. Που δίνουν αποτελεσματικές συγκρούσεις. 
δ. Που έχουν αρκετή ενέργεια για να αντιδράσουν. 
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Α4.   Από τα ακόλουθα υγρά μεγαλύτερο σημείο βρασμού έχει

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.. Η χημική ισορροπία: C(s) + CO
μεταβολή του όγκου του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία
β. Η ενθαλπία μίας αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τις μάζες των αντιδρώντων
γ. Υδατικό διάλυμα ΝaCl θερμαίνεται από τους 25 
αυξάνεται. 
δ. Οι καταλύτες επηρεάζουν μόνο την
αμφίδρομων. 
ε. Το φαινόμενο της ώσμωσης παρατηρείται μόνο αν ένα διάλυμα διαχωρίζεται με ημιπερατή 
μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη.
 

 

ΘΕΜΑ B                                                                           
B.1 Δίνεται   η   αμφίδρομη   αντίδραση:      
που είναι απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση θα 

μετατοπιστεί η ισορροπία αν 

χρησιμοποιώντας: 
 
α) Την αρχή του Le Chatelier. 
 
β) Το πηλίκο αντίδρασης Qc. 
 
γ) Τη χημική κινητική (νόμο ταχύτητας).
 

B.2 Το παρακάτω διάγραμμα που αναφέρεται στην αντίδραση

 

 

τα ακόλουθα υγρά μεγαλύτερο σημείο βρασμού έχει 

 

 

 

 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

. Η χημική ισορροπία: C(s) + CO2(g) 2CO(g) είναι ετερογενής και δεν επηρεάζεται από τη 
του όγκου του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία. 

Η ενθαλπία μίας αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τις μάζες των αντιδρώντων
Υδατικό διάλυμα ΝaCl θερμαίνεται από τους 25 ο C στους 40 ο C. Το pH του διαλύματος 

Οι καταλύτες επηρεάζουν μόνο την ταχύτητα των μονόδρομων αντιδράσεων και όχι των 

Το φαινόμενο της ώσμωσης παρατηρείται μόνο αν ένα διάλυμα διαχωρίζεται με ημιπερατή 
μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη. 

                                                                          
Δίνεται   η   αμφίδρομη   αντίδραση:   Α(g) 2B(g) 

που είναι απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση θα 

μετατοπιστεί η ισορροπία αν υποδιπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου (θ=σταθ.) 

 

 

Τη χημική κινητική (νόμο ταχύτητας). 

Το παρακάτω διάγραμμα που αναφέρεται στην αντίδραση  

 

Μονάδες 5 

 
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα 

, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

2CO(g) είναι ετερογενής και δεν επηρεάζεται από τη 

Η ενθαλπία μίας αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τις μάζες των αντιδρώντων. 
C. Το pH του διαλύματος 

ταχύτητα των μονόδρομων αντιδράσεων και όχι των 

Το φαινόμενο της ώσμωσης παρατηρείται μόνο αν ένα διάλυμα διαχωρίζεται με ημιπερατή 

Μονάδες 5 
 

που είναι απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση θα 

υποδιπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου (θ=σταθ.) 

Μονάδες 6 
 



α) Αν Εa1=120 kJ τότε είναι δυνατόν να είναι: Εa2=40 kJ ή Εa2=150 kJ;           Μονάδες 2  

β) Με βάση την τιμή της Εa2 που επιλέξατε στα ερώτημα (α), αν ένας καταλύτης μεταβάλλει 
 
την Εa1 κατά 10% ποια θα είναι η τιμή της Εa2΄;  

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 

Β.3. Δίδεται η καμπύλη ογκομέτρησης διαλύματος HA με πρότυπο διάλυμα 
NaOH. 

 
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
 
α. Σε ποιο κλάδο ογκομετρήσεων, οξυμετρία ή αλκαλιμετρία, εντάσσεται 
αυτή η ογκομέτρηση; (μονάδα 1) 
 
β. Πώς ονομάζεται το σημείο Α στο οποίο έχουμε πλήρη αντίδραση οξέος 
και βάσης; (μονάδα 1)  
 
γ. Να δικαιολογήσετε αν το H A είναι ισχυρό ή ασθενές οξύ. (μονάδες 2) 
 
δ. Να εξηγήσετε γιατί στην ογκομέτρηση αυτή χρησιμοποιήσαμε δείκτη 
μπλε της βρωμοθυμόλης με pKa =7, 3 και όχι ηλιανθίνη που έχει pK'a =3,5. 
 (μονάδες 2).  
 
ε. Η όξινη μορφή του δείκτη μπλε της βρωμοθυμόλης έχει κίτρινο χρώμα και 
η βασική μπλε. Να προσδιορίσετε τι χρώμα θα έχει το ογκομετρούμενο 
διάλυμα  
 
i. σε pH = 5  ii. σε pH = 7  iii. σε pH = 9 (μονάδες 3) 

 

 

 
 
Μονάδες 2 



B4. Για τα στοιχεία Σ και Μ έχουμε τις πληροφορίες: 
 
Ι. Το στοιχείο Σ διαθέτει 3 μόνο ενέργειες ιοντισμού (ΜJ/mol):Εi1=0,52  Ei2=x και 

Εi3=11,81. 
 
ΙΙ. To ιόν Μ

2+
 έχει στη θεμελιώδη του κατάσταση δομή: 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 3d

5
. α) 

Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Σ και Μ. 
 
β) Για το άτομο του Σ ποια μπορεί να είναι η τιμή του x; 
 

i) 7,30 MJ/mol,  ii) 1,15MJ/mol  iii) 13,24 MJ/mol 
 
γ) Πόσα e με ℓ = 0 και πόσα e με mℓ = +1 διαθέτει το άτομο του στοιχείου Μ στη 
θεμελιώδη του κατάσταση; 
 
 
Μονάδες 6 

 
 
. 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Σε κενό και κλειστό δοχείο όγκου 2 L εισάγονται 0,24 mol αερίου NO και 
0,14mol αερίου H2 , οπότε σε σταθερή θερµοκρασία θ οC πραγματοποιείται η 
αντίδραση  
2ΝΟ(g) +2H2(g)→ N2(g) + 2H2O(g) (1) 
 
α. Η αντίδραση (1) πραγματοποιείται μέσω των εξής στοιχειωδών αντιδράσεων:  
 
2ΝΟ(g) +H2(g)→ N2(g) + H2O2(g)  (αργή στοιχειώδης αντίδραση) 
 
H2O2(g)  + H2(g)→ 2H2O(g) (γρήγορη στοιχειώδης αντίδραση) 
 
Να γράψετε το νόμο ταχύτητας για την αντίδραση (1). (μονάδες 2) 
 
 β. Δεδομένου ότι η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης (1) δίνεται από τη 
σχέση Κ = 4 Μ-x *s-1 προσδιορίσετε το x. (μονάδες 2)  
γ. Αν γνωρίζετε ότι η μέση ταχύτητα της (1) για τα πρώτα 2 s είναι 5*10-310 M* s-1   
να υπολογίσετε στο τέλος των 2 s τη συγκέντρωση κάθε αερίου που υπάρχει στο 
δοχείο.  
(μονάδες 4)  

 
δ. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t=2s την ταχύτητα της αντίδρασης (1).                 
(μονάδες 2)  

Μονάδες 10 
 

Γ2. Η αμμωνία (ΝΗ3) είναι η πιο σημαντική εμπορική ένωση του αζώτου. 
Αποτελεί την πρώτη ύλη για την βιομηχανική παρασκευή των περισσότερων 
αζωτούχων ενώσεων. Η αμμωνία παίζει σημαντικό ρόλο στη συντήρηση του 
πληθυσμού της Γης, επειδή αποτελεί τη βασική πηγή των αζωτούχων 



λιπασμάτων. Η βιομηχανική παραγωγή της ΝΗ3, πραγματοποιείται αποκλειστικά 
από τα στοιχεία της, Ν2 και Η2, σύμφωνα με την μέθοδο Haber.  
 
α. Στο τελικό στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής της ΝΗ3, πραγματοποιείται η 
εξής αντίδραση: 

Ν2(g) + 3H2(g)↔ 2NH3(g), ΔΗ= -90kJ 
 

Η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται σε υψηλή πίεση (100-300 atm) και μέτρια 
υψηλή θερμοκρασία (400-500οC) παρουσία μείγματος καταλυτών. Να 
αιτιολογήσετε την επιλογή συνθηκών αυτών με κριτήριο την απόδοση και την 
ταχύτητα της αντίδρασης. 
 
β. Σε δοχείο όγκου V1= 4L αναμειγνύουμε 3mol Ν2 και 7mol H2, οπότε σε 
θερμοκρασία Τ αποκαθίσταται η ισορροπία: 

Ν2(g) + 3H2(g)↔ 2NH3(g) 

 

Στο αέριο μείγμα ισορροπίας ισχύει n(NH3)/nολ=0,25. 
 
Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης  της αντίδρασης και τη σταθερά 
χημικής ισορροπίας Kc. 
 
γ. Στο μείγμα ισορροπίας προσθέτουμε 2,5mol N2, και ταυτόχρονα αυξάνουμε τον 
όγκο του δοχείου σε V2= 6L, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία. Να εξηγήσετε 
ποια επίδραση έχει η μεταβολή αυτή στην απόδοση της αντίδρασης. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Το αιθανικό οξύ ή οξικό οξύ, CH3COOH, είναι ένα από τα πρώτα οργανικά οξέα 
που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Στην αρχαιότητα αποτελούσε συντηρητικό 
διαφόρων τροφίμων αλλά και αντισηπτικό και απολυμαντικό τραυμάτων. Στον 21ο 
αιώνα είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο οργανικό οξύ καθώς εκτός από την 
οικιακή χρήση αποτελεί και την πρώτη ύλη για πολλές οργανικές ενώσεις στη 
χημική βιομηχανία.  
Σε ένα εργαστήριο διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:  
Διάλυμα Υ1: Διάλυμα CH3COOH 0,2M  
Διάλυμα Υ2: Διάλυμα CH3COOH στο οποίο το οξύ έχει βαθμό ιοντισμού 0,01.  
 
Δ1. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος Υ2. Μονάδες 2  
 
Δ2. Να υπολογίσετε πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 5 mL του Υ1 για 
να σχηματιστεί διάλυμα Υ3 στο οποίο να ισχύει [Η3Ο+ ] = 106 [ΟΗ- ]. Μονάδες 2  
 
Δ3. Σε 200 mL του διαλύματος Υ1 προσθέτουμε 1,12 g KOH, χωρίς μεταβολή του 
όγκου του διαλύματος, οπότε προκύπτει διάλυμα Υ4.  



i. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ4. Μονάδες 4  
ii. Στο διάλυμα Υ4 προσθέτουμε δείκτη ΗΔ ο οποίος έχει pKa = 5. Να 

υπολογίσετε το πηλίκο [Δ- ]/[ΗΔ] στο διάλυμα Υ4 και το βαθμό ιοντισμού 
του δείκτη. Μονάδες 4  

 
Ένα άλλο οργανικό οξύ είναι το μεθανικό οξύ ή μυρμηκικό οξύ, HCOOH. Την 
ονομασία μυρμηκικό οξύ έδωσε ο Άγγλος φυσιοδίφης J. Ray καθώς το 
ανακάλυψε στα κόκκινα μυρμήγκια.  
 
Δ4. Διαθέτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλύματα:  

 Διάλυμα Υ5: Διάλυμα HCOOH 0,1 M  
 Διάλυμα Υ6: Διάλυμα HCOONa 0,1 Μ  

i. Ποιο από τα διαλύματα Υ5 και Υ6 έχει μεγαλύτερη τιμή pH;        Μονάδες 1  
ii. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες διαφέρουν οι τιμές pH των διαλυμάτων Υ5 

και Υ6.                                                                                               Μονάδες 5  
 

Δ5. Όταν το μεθανικό οξύ αντιδρά με όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 
παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με 
τον άνθρακα σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:  

CO2(g) + C(s)↔ 2CO(g) 
 

Σε δοχείο όγκου 2 L και σταθερής θερμοκρασίας εισάγονται 6 mol CO2 και 5 
mol C τα οποία αντιδρούν και παράγεται CO. Στη θερμοκρασία του δοχείου η 
Kc της παραπάνω ισορροπίας είναι ίση με 2. 
i. Να βρείτε τις ποσότητες, σε mol, όλων των ουσιών που υπάρχουν στο 

δοχείο μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας.               Μονάδες 3  
 

ii. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης. Μονάδες 1 
 

 
iii. Στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας προσθέτουμε 2 mol 

άνθρακα. Να υπολογίσετε την απόδοση μετά την προσθήκη του 
άνθρακα. Η προσθήκη του άνθρακα δεν επηρεάζει τον όγκο και τη 
θερμοκρασία του δοχείου.                    Μονάδες 3  

 
Για τα ερωτήματα Δ1 μέχρι Δ4 δίνεται ότι τα διαλύματα βρίσκονται σε 
θερμοκρασία 25 ο C όπου Kw = 10-14, τα δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές 
προσεγγίσεις και Ka(CH3COOH) = 10-5 


