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ΘΔΜΑ 1ο
Α. ηηο εξωηήζεηο 1-2, λα κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ηνπ ην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή απάληεζε.
1. Σν Cl ζηελ έλωζε HCl έρεη αξλεηηθό αξηζκό νμείδωζεο δηόηη:
α. πξνζιακβάλεη έλα ειεθηξόλην
β. έρεη πξαγκαηηθό θνξηίν –1
γ. είλαη ειεθηξαξλεηηθόηεξν ηνπ Η
δ. έρεη ζε όιεο ηηο ελώζεηο ηνπ αξηζκό νμείδωζεο –1
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2. Γίλνληαη νη ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο ηωλ επόκελωλ αληηδξάζεωλ:
Α(g) + Β(g) → 2Γ(g), Ea = 100 kJ θαη ΓΗ1= x
2Γ(g) → Α(g) + Β(g), Ea = 40 kJ θαη ΓΗ2= y
Πνηα από ηηο επόκελεο ζρέζεηο είλαη ζωζηή;
α. ΓΗ1 = ΓΗ2 = 60 kJ
β. ΓΗ1 = - 60 kJ θαη ΓΗ2 = 60 kJ
γ. ΓΗ1 = 60 kJ θαη ΓΗ2 = - 60 kJ
δ. ΓΗ1 = - 140 kJ θαη ΓΗ2 = 140 kJ
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ΘΔΜΑ 2ο
Α. Γίλεηαη ε ζεξκνρεκηθή εμίζωζε:
Α(g) + Β(g) → Γ(g) + Γ(g), ΓΗ1 = - 50 kJ
Να αηηηνινγήζεηε πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο.
α. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε, κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ην ζύζηεκα πξνο ην
πεξηβάιινλ.
β. Ιζρύεη όηη (ΗΑ + ΗΒ) < (ΗΓ + ΗΓ).
γ. Καηά ηελ πιήξε αληίδξαζε 1 g A κε 1 g B ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο 50 kJ.
δ. Γηα ηελ αληίζηξνθε αληίδξαζε ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ηζρύεη:
Γ(g) + Γ(g) → Α(g) + Β(g), ΓΗ2 = 50 kJ
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Β. ε θελό δνρείν, ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L, εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο αεξίωλ Α θαη Β, νπόηε
απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:

Α(g) + Β(g) ⇌ 2Γ(g) , ΓΗ < 0

ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πεξηέρνληαη ζην δνρείν 1 mol A, 1 mol B θαη 4 mol Γ.
α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο.
β. Μεηαβάιινπκε έλαλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, νπόηε
απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία, ζηελ νπνία βξέζεθε όηη nΓ= 6 mol. Να εμεγήζεηε πνηνλ παξάγνληα
κεηαβάιιακε θαη κε πνηνλ ηξόπν.
Μονάδες 24
ΘΔΜΑ 3ο
ε δνρείν όγθνπ V εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Η2 θαη Ι2, νπόηε ζε ζεξκνθξαζία ζ1 oC
απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία: Η2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g), ΓΗ > 0
To δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο
ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ από ηελ έλαξμε
ηεο αληίδξαζεο κέρξη λα απνθαηαζηαζεί
ρεκηθή ηζνξξνπία (t1).
α) Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο
αληίδξαζεο θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο
ηζνξξνπίαο Kc ζε ζεξκνθξαζία ζ1 oC.
β)
Σε
ρξνληθή
ζηηγκή
t2
δηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ
δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία, νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία (t3). Να ππνινγίζεηε
ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο.
γ) Σε ρξνληθή ζηηγκή t4 κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία, νπόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t5
απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία γηα ηελ νπνία ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο είλαη Kc΄ = 4.
i. Να εμεγήζεηε αλ ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε ή ειαηηώζεθε.
ii. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο
θακπύιεο αληίδξαζεο.
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