
 

 
1 

 

ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑ Α 
 
 
Για τις προτάσεις Α1 έως Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 
 
Α1. Από τις παρακάτω ενώσεις αυτή που έχει το μικρότερο σημείο ζέσεως 
είναι η: 
 
a. CO2 (Mr=44) 
b. H2O (Mr=18) 
c. CH4 (Mr=16) 
d. NH3 (Mr=17) 
                                                                                      Μονάδες 5 
Α2. Με βάση τον ακόλουθο θερμοχημικό κύκλο: 
 

 
 

οι τιμές των ενθαλπιών ΔΗ2 και ΔΗ5 υπολογίζονται ότι είναι: 
 
a. ΔΗ2 = +74 kJ ΔΗ5 = -136 kJ 
b. ΔΗ2 = +74 kJ ΔΗ5 = +136 kJ 
c. ΔΗ2 = -74 kJ ΔΗ5 = -136 kJ 
d. ΔΗ2 = -74 kJ ΔΗ5 = +136 kJ 

                                                                                            Μονάδες 5 
 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/05/2021 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3  ΩΡΕΣ 
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Α3. Ρυθμιστικό διάλυμα NH3 – NH4Cl προκύπτει: 
 
a. με την ανάμειξη 100mL διαλύματος NH4Cl 1M και 100mL διαλύματος 
NaOH 1M 
b. με την ανάμειξη 100mL διαλύματος NH3 1M και 100mL διαλύματος HCl 
1M 
c. με την ανάμειξη 100mL διαλύματος NH3 1M και 100mL διαλύματος HCl 
0,5M 
d. με την ανάμειξη 100mL διαλύματος NH4Cl 1M και 100mL διαλύματος HCl 
1M 
                                                                                                Μονάδες 5 
 
Α4. Σε μια χημική αντίδραση της μορφής Α(g) + 3B(g) → 2Γ(g): 
 
a. η μέση ταχύτητα κατανάλωσης για τα αντιδρώντα έχει την ίδια τιμή σε 
δεδομένο χρονικό διάστημα 
b. η μέση ταχύτητα κατανάλωσης του αντιδρώντος Α είναι τριπλάσια από 
τη μέση ταχύτητα κατανάλωσης του αντιδρώντος Β σε δεδομένο χρονικό 
διάστημα 
c. η μέση ταχύτητα παραμένει σταθερή εφόσον έχουμε αέρια σώματα 
d. η μέση ταχύτητα της αντίδρασης μπορεί να προσδιοριστεί μέσω 
μεταβολής της συγκέντρωσης οποιουδήποτε αντιδρώντος 
                                                                                             Μονάδες 5 
 
Α5. Από τα παρακάτω σωματίδια το μικρότερο μέγεθος έχει το: 
 
a. 16S-2 
b. 17Cℓ- 
c. 19K+ 
d. 18Ar 
                                                                                             Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή ή με τη λέξη λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας για όλες τις προτάσεις.  
 
a. Μεγάλη ενέργεια ενεργοποίησης συνεπάγεται μικρή ταχύτητα 

αντίδρασης.(μονάδες 1) 
 
b. Η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης καθ' όλη τη διάρκεια της παραμένει 

σταθερή.(μονάδες 1) 
 

 



 

 
3 

 

c.  Από τις παρακάτω ενώσεις αυτές που διαλύονται καλύτερα στο νερό και 
όχι στο εξάνιο (C6H14) είναι οι 1,2,4 (μονάδες 2) 

 
1. φθοριούχο Νάτριο ( NaF ), 
2. 1-προπανόλη (  CH3 CH2CH2OH), 
3. οκτάνιο ( C8H18 ), 
4. οξικό οξύ (CH3COOH), 
                                                                                              Μονάδες 4 
 
 
Β2. Οι γραφικές παραστάσεις C=f (t) των σωμάτων που συμμετέχουν στη 
χημική αντίδραση: A(g) + 3B(g) → 2Γ(g) + Δ(g) , 
παρουσιάζονται στα διαγράμματα Ι έως IV. 
 
 

 
 
 

a. Να βρείτε σε ποια ουσία ανήκει κάθε διάγραμμα.(μονάδες 4) 
b. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης τα πρώτα 20 s; 

(μονάδες 2) 
                                                                                       Μονάδες 6 

 
 
Β3. Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα φρουκτόζης (C6 H12 O6 , Mr=180) τα 
οποία έχουν την ίδια θερμοκρασία 27 οC . 
Δ1: 100 mL διαλύματος φρουκτόζης 0,1 Μ. 
Δ2: 100 mL διαλύματος φρουκτόζης 5,4 % w/v. 
Τα δύο διαλύματα φέρονται σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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a. Προς ποια κατεύθυνση θα μετακινηθούν περισσότερα μόρια 
νερού;(μονάδες 2) 

b. Ποια εξωτερική πίεση πρέπει να ασκήσουμε, ώστε να εμποδιστεί το 
φαινόμενο της ώσμωσης, χωρίς να μεταβληθούν οι αρχικοί όγκοι των 
διαλυμάτων Δ1 και Δ2.(μονάδες 3) 

c. Έστω ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Δ1 με 100 mL διαλύματος 
που περιέχει  COCl2 το οποίο στη θερμοκρασία αυτή διασπάται με βάση 
την αντίδραση : 

 

COCl2 (aq) ⇆ CO(aq) +Cl2 (aq) και με  Kc = 0,1 . 
 

Πόσα moles COCl2 θα πρέπει να διαλύσουμε χωρίς μεταβολή του όγκου 
ώστε να μην παρατηρηθεί αλλαγή στη στάθμη των δύο 
διαλυμάτων;(μονάδες 3) 
 
Δίνονται: R = 0,082 L·atm·mol‒1.Κ−1. 

                                                                                                 Μονάδες 8 
 

Β4. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγουμε ορισμένες ποσότητες των αερίων  

Α ,Β ,Γ σε ορισμένη θερμοκρασία (θ1°C), οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 
 

αΑ(g)  ⇆  βΒ(g) + Γ(g) 
 

Θεωρώντας ως t=0 τη στιγμή που οι συγκεντρώσεις των αερίων Α, Β, Γ είναι 
αυτές που δίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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a. Να προσδιορίσετε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές α και β 
αιτιολογώντας την απάντησή σας. (μονάδες 2). 

b. Να αναφέρετε τι είδους μεταβολή επιφέραμε στο σύστημα ισορροπίας 
(θ=σταθ.) τη χρονική στιγμή t2 (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας (μονάδες 2). 

c. Τη χρονική στιγμή t3 μειώνουμε τη θερμοκρασία του συστήματος 
ισορροπίας.Να εξηγήσετε αν η αντίδραση προς τα δεξιά είναι εξώθερμη  ή 
ενδόθερμη (μονάδες 2). 

                                                                                       Μονάδες 7 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Ο σίδηρος (Fe) είναι το πρώτο σε αφθονία μέταλλο μετάπτωσης, αφού 
αποτελεί το 4,7% της μάζας του στερεού φλοιού της Γης. 
 
Ο σίδηρος ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και το άτομό 
του έχει, στη θεμελειώδη κατάσταση, 4 μονήρη ηλεκτρόνια. 
 
a. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του σιδήρου.(μονάδες 1) 
b. Στις χημικές ενώσεις του ο Fe εμφανίζεται συνήθως με αριθμούς οξείδωσης 

+ 2 και + 3. Ποια από τις δύο βαθμίδες οξείδωσης του Fe είναι 
περισσότερο σταθερή;(μονάδες 4) 
                                                                                  Μονάδες 5 
 

Γ2. Σε δοχείο σταθερού όγκου V εισάγονται 2 mol Fe και 3 mol υδρατμών, 
οπότε σε θερμοκρασία Τ1 αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: 
 

3Fe(s) + 4Η₂Ο(g) ⇆ Fe3O4 (s) + 4Η2 (g)  ,ΔΗ 
 

για την οποία η σταθερά χημικής ισορροπίας είναι Kc = 16 σε θερμοκρασία 
Τ1. 
a. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης (μονάδες 3) 
b. Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται από την 

έναρξη της αντίδρασης μέχρι να αποκατασταθεί χημική 
ισορροπία.(μονάδες 4) 
 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: 
 
3Fe (s) + 2O₂ (g) → Fe3O4 (s)  ,ΔΗ1 = -1120kj 
 
2H₂ (g) + O₂ (g)  → 2H2O (g)  ,ΔΗ2 =- 480kj 
                                                                                     Μονάδες 7 
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c. Να εξηγήσετε ποια επίδραση θα έχουν στην απόδοση της αντίδρασης 

χημικής ισορροπίας αλλά και στη ταχύτητα της αντίδρασης οι εξής 
μεταβολές; 

 
 
i. Αύξηση της θερμοκρασίας.(μονάδες 4) 

ii. Αύξηση του όγκου του δοχείου.(μονάδες 4) 
                                                                                          Μονάδες 8 
 
Γ3. 2,4 g δείγματος Fe προστίθενται σε 200 mL αραιού υδατικού διαλύματος 
HCl συγκέντρωσης 0,4 Μ, οπότε πραγματοποιείται η χημική αντίδραση: 
                         Fe(s) + 2 HCl (aq) →FeCl2(aq) + H2(g) 
 
To διάλυμα που προκύπτει όταν ολοκληρωθεί η χημική αντίδραση έχει όγκο 
200 mL και pH = 1. 
Να υπολογίσετε την %w/w καθαρότητα του δείγματος Fe. 
Δίνεται ότι οι προσμίξεις του δείγματος είναι αδρανείς. 
Δίνεται Ar (Fe) =56 
                                                                                          Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Σε δοχείο σταθερού όγκου τοποθετούνται 2mol Ι2 και 2mol H2 που 
αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση: 

Η2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g), ΔΗ= 40kJ 

Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης απορροφώνται 60 kJ θερμότητας. 
 
a. Ποια θα είναι η σύσταση του μίγματος ισορροπίας;  

Μονάδες 2 
b. Στο μίγμα ισορροπίας προσθέτουμε 1mol HI. Ποια θα είναι η συνολική 

απόδοση της αντίδρασης; 

Μονάδες 3 
Δ2. 1 mol από το ΗΙ που παράγεται διαχωρίζεται κατάλληλα και με προσθήκη 
νερού δημιουργείται διάλυμα 1L (Y1). 
   
a. Με ποια αναλογία θα πρέπει να αναμιχθεί το διάλυμα Υ1 με διάλυμα ΗF 

0,1Μ (Υ2), ώστε το ΗF στο τελικό διάλυμα (Υ3) να έχει βαθμό ιοντισμού 

10-3. 

Μονάδες 4 
b. Να διατάξετε κατά σειρά ισχύος τα υδραλογόνα ΗF, HCl, HBr, HI και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 3 
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c. Να εξηγήσετε το γεγονός ότι το ΗF είναι ασθενές οξύ ενώ τα υπόλοιπα 

υδραλογόνα είναι ισχυρά.  

Μονάδες 2 
Δίνονται : 9F , 17Cl ,35Br , 53I 
 

 
Δ3. Το διάλυμα Υ1 αραιώνεται σε πενταπλάσιο όγκο και δημιουργείται 
διάλυμα Υ4. 50ml διαλύματος ΝΗ3 ογκομετρείται με το διάλυμα Υ4.  Για την 
ογκομέτρηση χρησιμοποιείται δείκτης ΗΔ με ka =10-6. Στο ισοδύναμο σημείο ο 
λόγος [ Δ- ]/ [ΗΔ] είναι ίσος με 10-1 

 
a. Ποιο το ρΗ του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο; 

Μονάδες 2 
b. Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος της ΝΗ3; 

Μονάδες 3 
 
Δ4. Πόσα mol στερεού ΝαΟΗ θα πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα που 
προκύπτει στο ισοδύναμο σημειο, χωρίς μεταβολή του όγκου, ώστε να 
προκύψει νέο διάλυμα με ρΗ=11;  

Μονάδες 6 
Δίνονται: 

 KbNH3 =10-5 

 KaHF = 10-4 

 Kw = 10-14 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση 
δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και 

μόνον ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για 
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  
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5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων 


