
 

 

Μάθημα / Τάξη: Χημεία προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου 

Ημερομηνία: 9/1/2021 

Ονοματεπώνυμο: 

Εξεταςτζα φλη: Θερμοχημεία – Χημική Κινητική – Χημική Ιςορροπία – 

Διαμοριακζσ Δυνάμεισ – Ωςμωτική Πίεςη – Ιοντική Ιςορροπία 

 

Θζμα A 
Για τισ παρακάτω ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ Α1-Α5 να γράψετε απλά το 
γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 
 
Α1. Οι ενϊςεισ που ακολουκοφν ζχουν παραπλιςιεσ ςχετικζσ μοριακζσ μάηεσ. Ποια 
διακζτει το μεγαλφτερο ςθμείο βραςμοφ; 
 

A) CH3CHO         B) CH3CH2OH           Γ) CH3CH2F           Δ) CH3CH2CH3 

 
Α2. Αγοράςατε ζνα ηωθρό χρυςόψαρο ωκεανοφ ςε ζνα πλαςτικό ςακουλάκι με 
κατάλλθλο διάλυμα για το καινοφργιο ενυδρείο ςασ. Λίγεσ ϊρεσ μετά βρίςκετε ςτο 
ενυδρείο το χρυςόψαρο νεκρό και φουςκωμζνο. Σι είναι πικανό να ςυνζβθ ςτο 
άτυχο ψαράκι; Ρωτϊντασ ζναν ειδικό καταλάβατε ότι το ψάρι βρζκθκε από ζνα: 
 
Α) υποτονικό διάλυμα ςε ζνα υπερτονικό      Β) ιςοτονικό διάλυμα ςε ζνα υποτονικό 
Γ) υπερτονικό διάλυμα ςε ζνα ιςοτονικό        Δ) υποτονικό διάλυμα ςε ζνα ιςοτονικό 

 
Α3. Η ενζργεια ενεργοποίθςθσ (Εa) μιασ αντίδραςθσ: 
 
Α) μπορεί να είναι κετικι ι αρνθτικι, ανάλογα με το αν θ αντίδραςθ είναι 
εξϊκερμθ ι ενδόκερμθ 
Β) είναι μικρότερθ από τθν ενκαλπία των αντιδρϊντων αλλά μεγαλφτερθ από τθν 
ενκαλπία των προϊόντων 
Γ) είναι μικρότερθ τόςο από τθν ενκαλπία των αντιδρϊντων όςο και από τθν 
ενκαλπία των προϊόντων 
Δ) είναι θ απαιτοφμενθ ενζργεια για το ςχθματιςμό του ενεργοποιθμζνου 

ςυμπλόκου 



Α4. ε υδατικό διάλυμα CH3COOH προςκζτουμε ςτερεό ΗClO4 χωρίσ μεταβολι του 

όγκου. Ποιο από τα παρακάτω μεγζκθ αυξάνεται; 

Α) Ka CH3COOH           Β) pH              Γ) [CH3 COO ]             Δ) [H3O+ ] 

 
Α5. Σο Ο2(g) τθσ ατμόςφαιρασ διαλφεται ςτο καλαςςινό νερό και αποκακίςταται θ 
ιςορροπία:                       O2(g) ⇌ O2(aq), ΔΗ = −12,6 kJ 
ε ςχζςθ με τθν ιςορροπία αυτι, τι από τα παρακάτω ιςχφει; 
 
Α) Η [O2(aq)] ςτο καλαςςινό νερό είναι μεγαλφτερθ όταν θ ατμοςφαιρικι πίεςθ 
είναι μικρότερθ 
Β) Η [O2(aq)] ςτο καλαςςινό νερό είναι ανεξάρτθτθ από τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ 
Γ) Η [O2(aq)] ςτο καλαςςινό νερό είναι μικρότερθ το καλοκαίρι ςε ςχζςθ με το 
χειμϊνα 
Δ) Η [O2(aq)] ςτο καλαςςινό νερό είναι ανεξάρτθτθ από τθ κερμοκραςία του νεροφ 

Μονάδεσ 25 

Θζμα Β 
 
Β1. Σο οξαλικό οξφ, (COOH)2, αντιδρά με το υπερμαγγανικό κάλιο, παρουςία Η2SO4, 
ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ:   

5(COOH)2 + 2ΚΜnO4 + 3Η2SO4 → 10CO2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 
 
α) τθν παραπάνω αντίδραςθ εμφανίηεται το φαινόμενο τθσ αυτοκατάλυςθσ. Να 
εξθγιςετε τι είναι το φαινόμενο αυτό. 
β) i. Ποια από τισ παρακάτω καμπφλεσ Α, Β, Γ ι Δ αποδίδει τθν ταχφτθτα τθσ 
αντίδραςθσ με 
τθν πάροδο του χρόνου ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτοκατάλυςθσ;  
ii. Nα αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

Μονάδεσ 6 

Β2. ε κλειςτό δοχείο όγκου ζχει αποκαταςτακεί θ χθμικι ιςορροπία:  
 

A(g) + 2B(g) ⇌ 3Γ(g) + Δ(g), ΔΗ > 0 
 
Σθ χρονικι ςτιγμι t1 αυξάνουμε τθ κερμοκραςία, υπό 
ςτακερό όγκο και αποκακίςταται νζα χθμικι ιςορροπία, 
από τθ χρονικι ςτιγμι t2 και μετά. Οι μεταβολζσ των 



ςυγκεντρϊςεων για δφο από τα 4 ςϊματα τθσ ιςορροπίασ εμφανίηονται ςτο 
διπλανό διάγραμμα. 
α) ε ποια από τα ςϊματα τθσ ιςορροπίασ αντιςτοιχοφν οι καμπφλεσ (1) και (2); Να 
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
β) i. Να εξθγιςετε αν και πωσ κα μεταβλθκεί (αφξθςθ, μείωςθ, καμία μεταβολι) θ 
ςτακερά Kc τθσ παραπάνω ιςορροπίασ με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ.  
ii. Nα εξθγιςετε πωσ κα μεταβλθκοφν (αφξθςθ, μείωςθ, καμία μεταβολι) οι 
ταχφτθτεσ των αντιδράςεων προσ τα αριςτερά και προσ τα δεξιά με τθν αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ. 

Μονάδεσ 7 

Β3. α) Να ςυγκρίνετε τουσ βακµοφσ ιοντιςµοφ α1, α2 δφο υδατικϊν διαλυµάτων ΝΗ3 

µε ςυγκεντρϊςεισ C1=0,1M και C2 = 0,4M.  

β) Πόςο νερό πρζπει να προςκζςω ςε 100mL υδατικoφ διαλφµατοσ CH3COOH ϊςτε 

ο βακµόσ ιοντιςµοφ να διπλαςιαςτεί;  

γ) Αν ςε 300mL υδατικoφ διαλφµατοσ HCl προςκζςω 900mL νερό τι κα πάκει ο 

βακµόσ ιοντιςµοφ του; 

Μονάδεσ 6 

 
Β4. Nα υπολογιςτεί ο πρότυπθ ενκαλπία (ΔΗο) τθσ αντίδραςθσ:  
 
TiCl4(g) + 2H2O(l) → TiO2(s) + 4HCl(g) 
 
Δίνονται οι κερμοχθμικζσ εξιςϊςεισ: 
Σi(s) + 2Cl2(g) → TiCl4(g), ΔΗο = −763 kJ 
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g), ΔΗο = −286 kJ 
Σi(s) + Ο2(g) → TiO2(s), ΔΗο = −945 kJ 
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g), ΔΗο = −184 kJ 

Μονάδεσ 6 

 
Θζμα Γ 
 
Διακζτουμε τα εξισ διαλφματα:  

 Δ/μα Δ1 ΝΗ3 ςυγκζντρωςθσ 0,1Μ και ρΗ=11. 

 Δ/μα Δ2 ΝΗ3 ςυγκζντρωςθσ C2 με βακμό ιοντιςμοφ α2 = 5.10-3. 

 Δ/μα Δ3 του άλατοσ ΝΗ4Cl ςυγκζντρωςθσ 0,1Μ  

 



Γ1. Να υπολογιςτεί ο βακμόσ ιοντιςμοφ τθσ ΝΗ3 ςτο Δ1 και θ ςυγκζντρωςθ τθσ ςτο 

Δ2. 

Μονάδεσ 5 

Γ2. Με ποια αναλογία όγκων πρζπει να αναμίξουμε τα διαλφματα Δ1 και Δ2 ϊςτε 

να ςχθματιςτεί το διάλυμα Δ4 με [ΟΗ-] = 2.108[Η3Ο+] 

Μονάδεσ 7 

Γ3. Να ρεκεί το ρΗ του Δ3 

Μονάδεσ 5 

 

Γ4. πόςα ml νερό πρζπει να προςκζςουμε ςε 100ml Δ1 ϊςτε να μεταβλθκεί το ρΗ 

του κατά μία μονάδα; 

Μονάδεσ 8 

 
Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε θερμοκραςία 25ο C  
Κw = 10-14 
Τα δεδομζνα των αςκήςεων επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ.  

 

 
Θζμα Δ 
 

3 L υδατικοφ διαλφματοσ (Δ1) CH3COOH 1 Μ αναμιγνφονται με 2 L υδατικοφ 

διαλφματοσ (Δ2) NaOH 1 M και προκφπτει διάλυμα Δ3 το οποίο ζχει pH = 5. Από τθν 

αντίδραςθ ελευκερϊνεται ποςό κερμότθτασ Q1. 

Δ1. Να υπολογίςετε τθ ςτακερά ιοντιςμοφ του CH3COOH κακϊσ και το βακμό 

ιοντιςμοφ του ςτο διάλυμα Δ3. 

Μονάδεσ 4 

ε οριςμζνο όγκο V3 του διαλφματοσ Δ3 προςκζτουμε 200 mL του διαλφματοσ Δ2 

και το διάλυμα που προκφπτει αραιϊνεται ςε τελικό όγκο 3 L (διάλυμα Δ4). Σο 

διάλυμα Δ4 ζχει  pH = 9. 

Δ2. Να υπολογίςετε τον όγκο V3. 

Μονάδεσ 6 



ε κλειςτό δοχείο Α όγκου V = 20 L ειςάγεται ποςότθτα 1 mol CaCO3 και ςε ςτακερι 

κερμοκραςία Σ αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

   3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO , ΔH 150kJ   

τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ υπάρχουν 82,4 g ςτερεϊν και μζχρι τθν αποκατάςταςι 

τθσ ζχει απορροφθκεί ποςό κερμότθτασ ίςο με Q1 (δθλαδι όςο ελευκερϊκθκε από 

τθν παραπάνω αντίδραςθ εξουδετζρωςθσ). 

Δ3. Να υπολογίςετε το βακμό διάςπαςθσ του CaCO3 κακϊσ και τθ ςτακερά 

ιςορροπίασ KC τθσ αμφίδρομθσ αντίδραςθσ ςτθ κερμοκραςία Σ. 

Μονάδεσ 4 

Δ4. Να υπολογίςετε τθν ενκαλπία τθσ αντίδραςθσ:  

  
l3 (aq) (aq) 3 (aq) 2 ( )CH COOH NaOH CH COONa H O . 

Μονάδεσ 5 

Δ5. Για ποιεσ τιμζσ του όγκου του δοχείου Α αποκακίςταται θ παραπάνω χθμικι 

ιςορροπία ςτθ κερμοκραςία Σ αν ειςαχκεί ςε αυτό 1 mol CaCO3; 

Μονάδεσ 6 

Δίνεται ότι: 

 Σο ποςό κερμότθτασ Q1 και οι ενκαλπίεσ των αντιδράςεων αναφζρονται ςτισ 

ίδιεσ ςυνκικεσ. 

 Όλα τα υδατικά διαλφματα ζχουν κερμοκραςία 25ο C;όπου Kw = 10-14. 

 Για το CaCO3 Mr = 100 και για το CaO Mr = 56. 

 

 

 


