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ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator
- Μην ξεχάσετε να γράψετε ευανάγνωστα, στο χώρο που θα καλυφθεί

αδιαφανώς, το όνοµά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθµό του τηλεφώνου
σας, το όνοµα του σχολείου σας, την τάξη σας και τέλος την υπογραφή σας.
- Να καλύψετε τα στοιχεία σας, αφού προηγουµένως πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας κατά την
παράδοση του γραπτού σας.
-

Το σύνολο των µορίων της εξέτασης είναι: 100

-Για κάθε ερώτηση στα θέµατα του 1ου Μέρους µια και µόνον απάντηση από τις τέσσερις
αναγραφόµενες είναι σωστή. Να την επισηµάνετε και να γράψετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση στον πίνακα της σελίδας 9, ∆ΙΧΩΣ ΣΧΟΛΙΑ
-. Προσοχή:
η σελίδα µε τις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής πρέπει να επισυναφθεί
µε συρραπτικό στο εξώφυλλο του Τετραδίου των Απαντήσεων και µε το ονοµατεπώνυµο
του µαθητή.
-Κάθε σωστή απάντηση σε θέµα του 1ου Μέρους βαθµολογείται µε 2 µόρια. Ο προβλεπόµενος
µέσος χρόνος απάντησης για κάθε θέµα είναι περίπου 3 µε 4 min. Εποµένως δεν πρέπει να
αφιερώσετε περισσότερο από µια περίπου ώρα και 20 min για το µέρος αυτό. Αν κάποια
ερώτηση σας προβληµατίζει ιδιαίτερα, προχωρήστε στην επόµενη και επανέλθετε, αν έχετε
χρόνο.
- Οι απαντήσεις για τα προβλήµατα του 2ου Μέρους θα γραφούν στο τετράδιο των απαντήσεων.
Τα µόρια για τα προβλήµατα του 2ου Μέρους είναι συνολικά 60.
- Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήµατα.
- Θα βραβευθούν οι µαθητές µε τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις.
- Ο χρόνος είναι περιορισµένος και εποµένως διατρέξτε γρήγορα όλα τα ερωτήµατα και αρχίστε
να απαντάτε από τα πιο εύκολα για σας.

Φυσικές Σταθερές
Σταθερά
Avogadro
Σταθερά αερίων
Σταθερά Faraday
Σταθερά Plancκ
Σταθερά ιόντων
του νερού (25ο C)
Μοριακός όγκος
αερίου (STP)
1atm= 760 mm Hg
Ka (HCOOH)
Kb (NH3)

NA= 6.022 ·1023 mol-1
R=8,314 J K-1 mol-1 ή
0,082 L atm/mol K
F=96485 C mol-1
h= 6,626 ·10-34 J s
KW= 10-14
Vm= 22,4 L mol-1

-4

ο

= 10 (25 C)
= 10-5 (25ο C)

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ατοµικοί αριθµοί και
Σχετικές Aτοµικές Mάζες για υπολογισµούς
1Η

1

15P

32

29Cu

63,5

6C

12
14
16

16S
17Cl
19K

32
35
39

30Zn

7N
8O

35Br
53I

65
80
127

9F

19

20Ca

40

57La

139

11Να

23
24
27

24Cr

52
55
56

12Mg
13Al

25Mn
26Fe
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου υπάρχουν σε ισορροπία στους 27 °C, 2 g
υγρού νερού και 3 g υδρατµών. Αν αυξηθεί η θερµοκρασία µπορεί να έχουµε στη
νέα δυναµική ισορροπία:
∆. 1,5 g νερού και
Α. 2,5 g νερού και Β. 1,5 g νερού και Γ. 2 g νερού και
3,5 g υδρατµών
2,5 g υδρατµών
2,5 g υδρατµών.
1,5 g υδρατµών
2. O δεσµός Η-F στο µόριο του ΗF είναι περισσότερο πολωµένος από ότι ο κάθε

δεσµός Η-Ο στο µόριο του Η2Ο. Το HF έχει επίσης σχετική µοριακή µάζα ίση µε 20
µεγαλύτερη από αυτήν του νερού (18), αλλά έχει µικρότερο σηµείο ζέσης διότι:
Α. Οι δυνάµεις
µεταξύ των µορίων
του HF είναι
ισχυρότερες από
τις δυνάµεις
µεταξύ των µορίων
του Η2Ο.

Β. Υπάρχει
µεγαλύτερος
αριθµός δεσµών
υδρογόνου ανά
µόριο Η2Ο.

Γ. Το HF έχει
µεγαλύτερη
σχετική µοριακή
µάζα από το Η2Ο.

∆. Το Η2Ο είναι
ιοντική ένωση.

3. Σε µίγµα δύο αερίων περιέχονται 2 mol από το Α και 3 mol από το Β. Αν η

µερική πίεση του Α είναι 4 atm, τότε η ολική πίεση είναι:
B. 6 atm,
Γ. 10 atm
Α. 4 atm,

4.

∆. Κανένα από τα
προηγούµενα

Όταν αναµειγνύονται 50 mL διαλύµατος HCl 1 Μ µε 50 mL διαλύµατος NaOH 1

Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι
κατά 6 °C µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων.
Όταν αναµειγνύονται 100 mL διαλύµατος HCl 0,5 Μ µε 100 mL διαλύµατος NaOH
0,5 Μ της ίδιας θερµοκρασίας, η θερµοκρασία του διαλύµατος που προκύπτει είναι
µεγαλύτερη από αυτή των αρχικών διαλυµάτων κατά:
Α. 6 °C,

Β. 12 °C,

Γ. 3 °C,

∆. µένει σταθερή.

5.

Στην 1η στήλη του ακόλουθου πίνακα δίνονται οι ποσότητες Η2Ο που σχηµατίζονται
από Η2(g) και O2(g) και στη 2η στήλη δίνονται οι ποσότητες θερµότητας που εκλύονται.
2η στήλη
1η στήλη
1. 3,6 g H2O(g)
Α. 56 kJ
2. 3,6 g H2O(s)
Β. 47 kJ
3. 1,8 g H2O(l)
Γ. 60 kJ
4. 3,6 g H2O(l)
∆. 28 kJ
Αφού αντιστοιχίσετε τις ποσότητες θερµότητας της 2ης στήλης στις ποσότητες νερού της
1ης να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση:
Η ενθαλπία σχηµατισµού του H2O(g) στις ίδιες συνθήκες είναι ίση µε:
Α. 280 kJ/mol
Β. -235 kJ/mol
Γ. -280 kJ/mol
∆. 600 kJ/mol

6. Σε ποια από τις επόµενες περιπτώσεις ανάµειξης αναµένεται η µεγαλύτερη
αύξηση της θερµοκρασίας του τελικού διαλύµατος; Θεωρούµε ότι όλα τα
διαλύµατα έχουν την ίδια αρχική θερµοκρασία, την ίδια πυκνότητα και την ίδια
τιµή ειδικής θερµοχωρητικότητας και δεν υπάρχουν απώλειες προς το περιβάλλον.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
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Α. 50 mL διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 mL διαλύµατος NaOH 0,1M
Β. 100 mL διαλύµατος HCl 0,1M µε 200 mL διαλύµατος NaOH 0,1M
Γ. 50 mL διαλύµατος HCl 0,2M µε 200 mL διαλύµατος NaOH 0,2M
∆. 100 mL διαλύµατος HCl 0,1M µε 50 mL διαλύµατος NaOH 0,1M

7. Για την απλή αντίδραση: S(s) + O2 (g)→SO2(g), ο νόµος της ταχύτητας
είναι:
Β. u=k[S] [O2]
Γ. u=k [O2]
∆. u=k [O2]2
Α. u=k[S02]
8. Η ταχύτητα της απλής αντίδρασης:
Α. ελαττώνεται η
ποσότητα του
θείου

Β. το θείο
διαµερίζεται, ώστε
να γίνει σκόνη

S(s) + O2 (g)→SO2(g αυξάνεται όταν:
Γ. ελαττώνεται η
θερµοκρασία

∆. αντί Ο2
χρησιµοποιείται
ίσος όγκος αέρα µε
περιεκτικότητα
20%

C(M)

9. Για τη χηµική αντίδραση µεταξύ των Α και Β, η οποία περιγράφεται από τη
χηµική εξίσωση:
12
2Α(g) + B(g) → Γ(g)
δίνονται οι γραφικές παραστάσεις c=f(t) σε
10
3
2
ορισµένη θερµοκρασία Τ1.
8
α. Η σωστή αντιστοίχιση των ουσιών Α, Β, Γ στις
3
καµπύλες 1,2,3 είναι:
3
6
4

Α. Α→1, Β→2, Γ→3
Β. Α→2, Β→3, Γ→1
Γ. Α→3, Β→2, Γ→1
∆. Α→2, Β→1, Γ→2

3
1

2

1
2

1

2

3
1

2

0

2

1
0

2

4

6

8

2
10

t(m in)
12
10

T2

8
C(M)

β. Στο 2ο διάγραµµα δίνονται οι γραφικές
παραστάσεις c=f(t) για ένα από τα σώµατα σε
θερµοκρασίες Τ1 και Τ2. Για τις θερµοκρασίες
ισχύει:

T2

T2
T2

6
T1
T1

4

Α.Τ1=Τ2
Β.Τ1>Τ2
Γ. Τ1<Τ2
∆. ∆εν είναι δυνατό να συγκριθούν

T1

2
0
0

2

4

6

8

10

12

14 16

18

t(min)

10. Για την

απλή αντίδραση:
Α(s) + B(g) →2Γ(g),
αν διπλασιάσουµε την αρχική ποσότητα της Α τότε η ταχύτητα της αντίδρασης:
Α. ∆ιπλασιάζεται

Β. µένει σταθερή

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Γ.
υποδιπλασιάζεται

3
1

∆.τετραπλασιάζεται
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11.

Το ανθρακικό αµµώνιο διασπάται σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση:
(NH4)2CO3(s) ↔ 2NH3(g) + CO2(g) +H2O(g)
Κατά τη διάσπαση ορισµένης ποσότητας ανθρακικού αµµωνίου σε κενό δοχείο σε
ορισµένη θερµοκρασία η πίεση µέσα στο δοχείο γίνεται ίση µε 0,4 atm.
Η σταθερά Kp της ισορροπίας σ΄ αυτές τις συνθήκες είναι ίση µε:
Α. 4·10-4 atm4

12.

Β. 0,4· atm

Γ. 10-4 atm4

∆. 4·10-4 atm2

Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση:
CaCO3(s) ↔CaO(s) + CO2(g), ∆Η>Ο
αυξάνεται όταν:

Α. ελαττώνεται η
θερµοκρασία

Β. αυξάνεται η
ποσότητα
του
ανθρακικού
ασβεστίου

Γ. χρησιµοποιείται
καταλύτης

∆. αυξάνεται ο όγκος
του δοχείου στο οποίο
πραγµατοποιείται
η
αντίδραση

13.

Η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση:
RCOOH(aq) + ROH(aq) ↔ RCOOR(aq) +H2O(l), ∆Η≅0
µπορεί να αυξηθεί:
Α. µε αύξηση της
θερµοκρασίας

14.

Β. µε ελάττωση
του όγκου του
δοχείου

Γ. µε προσθήκη
καταλύτη

∆. µε χρήση
αφυδατικού

Σε ένα δοχείο όγκου V1 βρίσκονται σε ΧΙ 2 mol C, 2mol H2O, 2mol CO 2 mol

H2.

C(s)+H2O(g)↔CO(g)+H2(g)
Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V2=2V1 εισάγονται 2 mol C, 2mol H2O, 2mol CO 2 mol
H2 στην ίδια θερµοκρασία. Το σύστηµα στο δεύτερο δοχείο:

Α. βρίσκεται σε Χ.Ι

Β. για να καταλήξει
σε Χ.Ι. κινείται προς
τα αριστερά

Γ. για να καταλήξει
σε Χ.Ι. κινείται προς
τα δεξιά

∆. δεν µπορούµε να
βγάλουµε
συµπέρασµα

15.

Η ελάττωση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή θερµοκρασία θα οδηγήσει
σε αύξηση της ποσότητας των προϊόντων στην αντίδραση:

Α.
Β.
Γ.
∆.

C(s)+H2O(g) → CO(g)+H2(g)
CH3COOH(aq)+CH3OH(aq) → CH3COOCH3(aq)+H2O(l)
2NO2(g) → N2(g) +2O2(g)
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)

16. Παίρνοντας υπόψη µας ότι τα διαλύµατα που περιέχουν ιόντα του δισθενούς
χαλκού είναι µπλε και αυτά που περιέχουν ιόντα ψευδαργύρου ή ιόντα αργύρου
είναι άχρωµα να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα θα είναι τελικά
άχρωµο:
Α. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε
µικρή ποσότητα διαλύµατος Ag2SO4
Γ. ένα έλασµα Zn τοποθετείται σε µικρή
ποσότητα διαλύµατος CuSO4

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Β. ένα έλασµα Ag τοποθετείται σε
µικρή ποσότητα διαλύµατος CuSO4
∆. ένα έλασµα Cu τοποθετείται σε µικρή
ποσότητα διαλύµατος CuSO4
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17.

Μια µαθήτρια βυθίζει ένα σιδερένιο καρφί σε διάλυµα θειικού χαλκού II. Παρατηρεί
ότι η επιφάνεια του καρφιού αποκτά χάλκινο (καφετί) χρώµα. H χηµική εξίσωση της
αντίδρασης που πραγµατοποιείται είναι:
Α. Fe(s)+Cu2+(aq) → Fe2+(aq)+ Cu(s)

Β. Fe(s)+Cu2+(aq) → Fe3+(aq)+ Cu(s)

Γ. Cu (s)+ Fe 2+(aq) → Cu 2+(aq)+Fe(s)

∆. Fe(s)+SO42-(aq) → FeSO4(aq)

18. α. Το κύριο προϊόν της επίδρασης αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ στην οργανική ένωση
RCl: 2,3 –διµέθυλο, 3-χλωρο πεντάνιο είναι:
Α. 2,3 -διµέθυλο 2πεντένιο

Β. 3,4 -διµέθυλο
2-πεντένιο

Γ. 2,3 -διµέθυλο
3-πεντένιο

∆. 2,3 -διµέθυλο 2πεντίνιο

β. Αν είναι γνωστό ότι η µεταβολή της συγκέντρωσης του ΚΟΗ δεν επηρεάζει την
ταχύτητα της αντίδρασης ο νόµος της ταχύτητας για την αντίδραση είναι:
Ε. u=k[RCl][KOH]

Στ. u=k[ΚΟΗ]

Ζ. u=k[RCl]

Η. u=k[RCl][OH-]

19.

100,00 kg µούστου µε περιεκτικότητα 18%w/w σε γλυκόζη ζυµώνονται παρουσία
ζυµάσης κατά 90%. Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης η µάζα του κρασιού που θα
παραχθεί είναι
Β. 92,08 kg
Γ. 91,20 kg
∆. 110,00 kg
Α. 100,00 kg

20.

Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α και µία κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Β
αντιδρούν σε όξινο περιβάλλον και σχηµατίζουν µία οργανική ένωση Γ, η οποία έχει
σχετική µοριακή µάζα 74. Η Γ µπορεί να είναι
Α.
ο
µεθανικός
µεθυλεστέρας

Β. η 1-βουτανόλη

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Γ. το προπανικό οξύ

∆.
ο
αιθανικός
µεθυλεστέρας
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
1.

Στο ακόλουθο σχήµα οι οργανικές ενώσεις συµβολίζονται µε τα γράµµατα
Α,Β...

Α
HCl

CuCl/NH3

H2O/HgSO4-H2SO4

Β

πολυµερισµός

Γ
H2/Ni

PVC

Ε
οξείδωση

∆
Ζ
α. Να αναγνωρίσετε όλες τις οργανικές ενώσεις Α έως Ε και να γράψετε τις
χηµικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων.
β. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου
µεταξύ των µορίων τους;
γ. Ποιες από τις οργανικές ενώσεις Α έως Ζ αντιδρούν µε νάτριο; Να γράψετε τις
σχετικές χηµικές εξισώσεις.
δ. 92 g της ένωσης ∆ αναµειγνύονται µε 0,896 m3 αέρα µε σύσταση 20%V/VΟ2 και
80% V/V Ν2 και αναφλέγονται. Να υπολογιστεί η σύσταση των καυσαερίων σε
mol.
Όλοι οι όγκοι είναι µετρηµένοι σε STP.

2. Σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες HCl και Ο2
και αποκαθίσταται η ισορροπία:

4HCl(g) + Ο2(g) ↔ 2Cl2(g) + 2H2O(g)
α. Στην ισορροπία η µερική πίεση του χλωρίου είναι το ½ της µερικής πίεσης του
οξυγόνου. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης.
β. Αν η πίεση διατηρείται σταθερή, να υπολογιστεί ο λόγος των όγκων του δοχείου
στην αρχική κατάσταση και στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας.
Η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή.

3.

Σε 50,0 mL διαλύµατος ∆1 KMnO4 0,2 M στο οποίο έχει προστεθεί επαρκής
ποσότητα H2SO4 προσθέτουµε 50,0 mL διαλύµατος ∆2 FeSO4 0,5 M και παίρνουµε
100,0 mL διαλύµατος ∆3 που παραµένει ερυθροϊώδες.
α. Να εξηγήσετε γιατί το διάλυµα παραµένει ερυθροϊώδες.
β. Παίρνουµε 50,0 mL από το διάλυµα ∆3 και προσθέτουµε 100,0 mL διαλύµατος
∆4 SnSO4 0,2 M. Θα αποχρωµατιστεί το διάλυµα ∆3;
Υπόδειξη: ∆εν λαµβάνει χώρα αντίδραση µεταξύ Fe2(SO4)3 και SnSO4.
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4.

Ο αιµατίτης είναι ένα πέτρωµα που περιέχει Fe2O3. 24,0 kg αιµατίτη ανάγονται
πλήρως από µονοξείδιο του άνθρακα προς µεταλλικό σίδηρο και απορροφάται
ποσότητα θερµότητας ίση µε 51,0·103 kJ. Το αέριο που παράγεται διοχετεύεται σε
δοχείο σταθερού όγκου 2.292,6 L το οποίο περιέχει περίσσεια άνθρακα, όπου
σχηµατίζεται εκ νέου CO το οποίο µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. σύµφωνα µε την
αµφίδροµη αντίδραση:
C(s) + CO2(g) ↔ 2CO (g),
Aν η Κp της αντίδρασης είναι 80 atm σε θερµοκρασία 817ο C και η ολική πίεση
στην ισορροπία είναι 20 atm να υπολογιστούν:
Α. Η % καθαρότητα του αιµατίτη σε Fe2O3, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσµείξεις
δεν ανάγονται από το CO.
Β. Η ∆Η της αναγωγής του Fe2O3 από το CO.
Γ. Η απόδοση της αντίδρασης επανάκτησης του CO.

Καλή Επιτυχία
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