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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1.1 Η κατάταξη κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου βρασµού ισχύει µόνο στην τριάδα:
α. σ.β.(CO2) <σ.β.(HCl) <σ.β.(Η2Ο)
β. σ.β.(Η2Ο) <σ.β.(H2S) <σ.β.(H2Se)
γ. σ.β.(F2) <σ.β.(HF) <σ.β.(ΗΙ)
δ. σ.β.(NaCl) <σ.β.(HBr) <σ.β.(Ν2)
Μονάδες 5
1.2 Για την απλή αντίδραση 2Α(g)+Β(s) → Γ(g), η σταθερά ταχύτητας k έχει µονάδες:
α. L2 . mol-2 . s-1
β. mol . L-1 . s-1
γ. L . mol-1 . s-1
δ. s-1
Μονάδες 5
1.3 Η αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση
C(s) +O 2(g) → CO 2(g)
α.
β.
γ.
δ.

είναι σύνθεσης
καύσης
και τα δυο παραπάνω
τίποτε απ' τα προηγούµενα

Μονάδες 5

ÈÅ

Ερώτηση συµπλήρωσης κενού
1.4
α. Η καταλυόµενη από ένα προϊόν της, αντίδραση, είναι γνωστή ως ……………
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ………….. σιδερένιου αντικειµένου,
η οποία επιταχύνεται από το ίδιο το προϊόν της, δηλαδή, τη ……………
(Fe2O3 . xH2O)
β. Η καταλυτική δράση των πρωτεϊνικής φύσης ενζύµων επηρεάζεται από τη
…….. και την τιµή του ………. .
Μονάδες 5
Ερώτηση αντιστοίχησης
1.5 Οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του Η2Ο(g), του CO(g) και του CO2(g) είναι –
242kJ/mol, –111kJ/mol και –394kJ/mol αντίστοιχα. Να αντιστοιχίσετε τις
θερµοχηµικές εξισώσεις της στήλης (Ι) µε τις πρότυπες ενθαλπίες αντίδρασης της
στήλης (ΙΙ).

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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(Ι)

1
1. CO(g) + O 2(g) → CO2(g)
2

2. C(s) +CO2(g) → 2CO(g)

2

(ΙΙ)

α. ∆Η1o = -222kJ/mol
β. ∆Η 2o = -283kJ/mol

3. 2CO 2(g) → 2CO(g) +O2(g)

γ. ∆Η3o = +131kJ/mol

5. 2C(s) +O 2(g) → 2CO(g)

ε. ∆Η5o = +566kJ/mol

δ. ∆Η 4o = +172kJ/mol
Μονάδες 5
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4. C(s) +H 2O(g) → CO(g) +H 2(g)

ΘΕΜΑ 2ο

Ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος. Να αιτιολογηθεί κάθε απάντηση.

2.1 Η υγρή αιθανόλη (CH3CH2OH) και ο υγρός διµεθυλαιθέρας (CH3OCH3), στην
ίδια θερµοκρασία, εµφανίζουν την ίδια τάση ατµών.
Μονάδες 4
2.2 Για το µονοκλινές θείο, που δεν είναι η σταθερότερη µορφή του θείου, θα ισχύει
∆Η of(Sµονοκλινες) ≠ 0 .

Μονάδες 4


→ 2CO(g) ελαττώνεται µε
2.3 Η σταθερά Kc της χηµικής ισορροπίας C(s) +CO2(g) ←

την ελάττωση της πίεσης.

Μονάδες 4

2.4 Η αντίδραση Α+3Β → Γ βρέθηκε ότι ακολουθεί τον παρακάτω µηχανισµό δύο
στοιχειωδών αντιδράσεων:
Α+2Β → ∆ (αργή)
∆+Β → Γ (γρήγορη)
α. Να γράψετε το νόµο της ταχύτητας της αντίδρασης και να καθορίσετε την
τάξη της αντίδρασης.
Μονάδες 3

ÈÅ

β. Πόσο θα µεταβληθεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης αν διπλασιάσουµε τη
συγκέντρωση του Β;
Μονάδες 4
γ. Επιθυµούµε να ελαττώσουµε την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης κατά 27
φορές. Με ποιο τρόπο και κατά πόσο πρέπει να µεταβάλλουµε τον όγκο του
δοχείου;
Μονάδες 6

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΘΕΜΑ 3ο
Σε µεταλλικό θερµιδόµετρο, θερµοχωρητικότητας 6,04kJ/oC, περιέχονται 2kg νερού
θερµοκρασίας 10οC. Στο θάλαµο καύσης (αντιδραστήρας) του θερµιδοµέτρου
εισάγονται 4mL υγρής µεθανόλης (CH3OH). Μετά την πλήρη καύση τους η
θερµοκρασία του νερού του θερµιδοµέτρου ανέρχεται τελικά σε 15οC.
α. Να γραφεί η θερµοχηµική εξίσωση καύσης της µεθανόλης.

Μονάδες 5
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β. Να υπολογιστεί το ποσό της θερµότητας που ελευθερώθηκε από την καύση.
Μονάδες 10
γ. Να υπολογιστεί η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού σε kJ/kg . oC.
∆ίνονται:

Μονάδες 10

ενθαλπία καύσης της µεθανόλης, ∆Η= -720kJ/mol
πυκνότητα µεθανόλης, ρ=0,8g/mL
σχετικές ατοµικές µάζες, C:12 , H:1 , O:16

ΘΕΜΑ 4ο

6 mol SO2 διαβιβάζονται µαζί µε ισοµοριακή ποσότητα Ο2 σε κενό δοχείο και τελικά
αποκαθίσταται χηµική ισορροπία, που περιγράφεται από την εξίσωση


→ 2SO3(g) , ∆Η<0
2SO2(g) +O 2(g) ←


Το µίγµα ισορροπίας έχει πίεση 1atm και περιέχει ισοµοριακές ποσότητες SO3 και
O2.
α. Να υπολογιστεί η σταθερά ισορροπίας Kp και οι µερικές πιέσεις στην Χ.Ι
Μονάδες 10
β. Να υπολογιστεί η απόδοση παραγωγής SO3

Μονάδες 8
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γ. Να προταθεί, η κατάλληλη µεταβολή της θερµοκρασίας, ώστε η απόδοση αυτή να
αυξηθεί.
Μονάδες 7

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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