
 

 

Μάθημα / Τάξη: Χημεία Β Λυκείου (Προετοιμαςία Γ Λυκείου) 

Ημερομηνία: 8/5/2021 

Ονοματεπώνυμο: 

Εξεταςτέα φλη: Θερμοχημεία 

 

Θέμα Α 
 
Α1. Σε μια εξώκερμθ αντίδραςθ: 
Α) αυξάνεται θ χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ και αποδίδεται κερμότθτα ςτο 
περιβάλλον 
Β) αυξάνεται θ χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ και το ςφςτθμα απορροφά 
κερμότθτα από το περιβάλλον 
Γ) μειώνεται θ χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ και το ςφςτθμα απορροφά 
κερμότθτα από το περιβάλλον 
Δ) μειώνεται θ χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ και αποδίδεται κερμότθτα ςτο 
περιβάλλον 
 
Α2. Τι από τα παρακάτω ιςχφει όταν μία αντίδραςθ για να γίνει απορροφά 
κερμότθτα από το περιβάλλον; 
Α) Είναι εξώκερμθ αντίδραςθ και επομζνωσ ΔΗ > 0 
Β) Είναι εξώκερμθ αντίδραςθ και επομζνωσ ΔΗ < 0 
Γ) Είναι ενδόκερμθ αντίδραςθ και επομζνωσ ΔΗ > 0 
Δ) Είναι ενδόκερμθ αντίδραςθ και επομζνωσ ΔΗ < 0 
 
Α3. Συνδυάηοντασ τισ δφο κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ: 
 
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(ℓ), ΔΗ = −286 kJ 
H2O(ℓ) → H2O(g), ΔΗ = +44 kJ, 
 
προκφπτει θ κερμοχθμικι εξίςωςθ: 
Α) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(ℓ), ΔΗ = −286 kJ 
Β) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g), ΔΗ = −484 kJ 
Γ) 2H2O(ℓ) → 2H2(g) + O2(g), ΔΗ = +572 kJ 
Δ) 2H2O(ℓ) → 2H2(g) + O2(g), ΔΗ = −572 kJ 
 



Α4. Η παραγωγι γλυκόηθσ (C6H12O6, Μr = 180) κατά τθ διαδικαςία τθσ 
φωτοςφνκεςθσ ςτα φυτά με τθν επενζργεια τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ περιγράφεται 
από τθν εξίςωςθ:    6CO2(g) + 6H2O(ℓ) → C6H12O6(s) + 6O2(g), ΔH = +2815 kJ 
Ποια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτι; 
 
Α) Η διαδικαςία είναι ενδόκερμθ και το ποςό τθσ θλιακισ ενζργειασ που 
δεςμεφεται για τθν παραγωγι 1 mol γλυκόηθσ είναι ίςο με 2815 kJ 
Β) Η διαδικαςία είναι εξώκερμθ και το ποςό θλιακισ ενζργειασ που πρζπει να 
απορροφθκεί για τθν παραγωγι 1 mol γλυκόηθσ είναι ίςο με 2815 kJ 
Γ) Η διαδικαςία είναι ενδόκερμθ και το ποςό τθσ θλιακισ ενζργειασ που 
ελευκερώνεται ςτο περιβάλλον κατά τθν παραγωγι 1 mol γλυκόηθσ είναι ίςο με 
2815 kJ 
Δ) Η διαδικαςία είναι εξώκερμθ και το ποςό τθσ θλιακισ ενζργειασ που 
ελευκερώνεται ςτο περιβάλλον κατά τθν παραγωγι 1 mol γλυκόηθσ είναι ίςο με 
2815 kJ 
 
Α5. Ζςτω θ αντίδραςθ: Μg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) 
Ποςότθτα Mg(s) διαλφεται πλιρωσ ςε 100 mL διαλφματοσ HCl 1 Μ οπότε εκλφεται 
ποςό κερμότθτασ q1. Η ίδια ποςότθτα Mg(s) διαλφεται πλιρωσ ςε 200 mL 
διαλφματοσ ΗCl 0,5 M και εκλφεται ποςό κερμότθτασ q2. Για τα ποςά κερ- 
μότθτασ q1 και q2 μετρθμζνα ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ, κα ιςχφει: 
 
Α) q1 = q2  

Β) q1 < q2  

Γ) q1 > q2 

 
 

Θέμα Β 
 
Β1. Η ενκαλπία (ΔΗ) τθσ αντίδραςθσ, W → Z, δεν μπορεί να μετρθκεί άμεςα, κακώσ 
θ αντίδραςθ είναι πολφ αργι. Να προςδιοριςτεί θ ΔΗ τθσ αντίδραςθσ με βάςθ το 
κερμοχθμικό κφκλο που ακολουκεί. 
 

 
 
Β2. Δίνονται οι κερμοχθμικζσ αντιδράςεισ: 
C(γραφίτθσ) + Ο2(g) → CO2(g), ΔΗo

 = −393,5 kJ 
2C(γραφίτθσ) + Ο2(g) → 2CO(g), ΔΗo

 = −221 kJ 
Ποια είναι θ ενκαλπία (ΔΗo) τθσ παρακάτω αντίδραςθσ: 
CΟ(g) + ½ Ο2(g) → CO2(g) 
 
Β3. Δίνονται οι κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ καφςθσ του C(s) και του CO(g): 



C(s) + O2(g) → CO2(g), ΔΗo
 = α kcal και CΟ(g) + 1/2O2(g) → CO2(g), ΔΗo

 = β kcal 
α) Να εξθγιςετε αν οι αρικμοί α, β είναι κετικοί ι αρνθτικοί. 
β) Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα να αντιςτοιχιςετε τισ χθμικζσ εξιςώςεισ τθσ 
ςτιλθσ Ι με τισ πρότυπεσ ενκαλπίεσ τθσ ςτιλθσ ΙΙ. 
 

 
 

 

Θέμα Γ 
 
Γ1. Δίδονηαι οι παπακάηω θεπμοσημικέρ εξιζώζειρ: 
 

 
 
Να ςπολογίζεηε ηην ππόηςπη ενθαλπία ηηρ ανηίδπαζηρ: 

 

6HNO3(aq) + S(s)    H2 SO4(aq) + 6NO2(g) + 2H2O(l) 

 

Γ2. Αζριο μίγμα χλωρίου και ιωδίου ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ αντιδρά πλιρωσ με 

περίςςεια υδρογόνου οπότε λαμβάνουν χώρα οι αντιδράςεισ: 
 

 
 

Αν κατά τθν παραπάνω διαδικαςία δεν υπιρξε κερμικι μεταβολι να υπολογίςετε 
τθν αναλογία mol με τθν οποία τα δφο ςυςτατικά βρίςκονται ςτο παραπάνω μίγμα. 
 
 

 
Θέμα Δ 
 
Δίνονται οι κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ (1) και (2): 

Ν2(g) + 3Η2(g) → 2ΝΗ3(g), ΔΗ1 = −92 kJ (1) και 
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(ℓ), ΔΗ2 = −570 kJ (2) 

 



α) Να ςθμειώςετε το ποςό κερμότθτασ που εκλφεται ι απορροφάται κατά το 
ςχθματιςμό 1 mol NH3(g) από Ν2(g) και Η2(g) 
κακώσ και το ποςό κερμότθτασ που εκλφεται ι απορροφάται κατά τθν πλιρθ καφςθ 
1 mol Η2 προσ H2O(ℓ). 
 
β) Να υπολογίςετε τθν ΔΗ3 τθσ αντίδραςθσ (3):  

 
4ΝΗ3(g) + 3O2(g) → 2Ν2(g) + 6H2O(ℓ) (3) 

 
γ) Αζριο μίγμα που περιζχει 1,5 mol ΝΗ3 και 0,6 mol Ο2 αντιδρά πλιρωσ προσ 
ςχθματιςμό Ν2 και Η2Ο ςφμφωνα με τθν παραπάνω αντίδραςθ (3). Να υπολογίςετε 
το ποςό κερμότθτασ που ελευκερώνεται ι απορροφάται κατά τθν αντίδραςθ. Οι 
ενκαλπίεσ των αντιδράςεων και το ποςό κερμότθτασ αναφζρονται ςτισ ίδιεσ 
ςυνκικεσ. 


