
 

 

 

Διαγώνισμα 1ο 

ΧΗΜΕΙΑ B΄ ΛΥΚΕIΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

11/04/2020 
 

 

Καθηγητές: Μάριος Τριανταφύλλου – Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

 

A1. Να αντιστοιχίσετε την στήλη Ι (μετατροπές) με τη στήλη ΙΙ (χαρακτηρισμός αντίδρασης). 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. 1,1διχλωροαιθάνιο → αιθενιο α. αντίδραση προσθήκης 

2. αιθανικό οξύ → αιθανικό νάτριο β. αντίδραση καύσης 

3. προπένιο → 2-βρωμοπροπάνιο γ. αντίδραση πολυμερισμού 

4. αιθένιο → πολυαιθένιο δ. αντίδραση οξέος 

5. μεθανόλη → μονοξείδιο του άνθρακα ε. αντίδραση απόσπασης 

 

(5 μονάδες) 

 

Α2. Επιλέξτε στα παρακάτω την σωστή απάντηση: 

 

1. Ποιος από του παρακάτω υδρογονάνθρακες αντιδρά με Na εκλύοντας αέριο υρογόνο; 

 

α. CH3CH2=CH2 

β. CH3C≡CCH3 

γ. CH2=CHCH=CH2 

δ. CH3C≡CH 

 

2. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν πολυμερίζεται;  

α. CH3CH2CH=CH2   

β. CH2=CH2 

γ. CH2=O 

δ. CH2=CHCl 



 

 

3. Η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη που μπορεί να παραχθεί με υδρόλυση (προσθήκη νερού) 

είναι: 

 

α. Η αιθανόλη από το αιθίνιο 

β. Η 1-προπανόλη από το προπένιο 

γ. Η αιθανόλη από το αιθένιο 

δ. Η 1-προπανόλη από το προπίνιο 

 

4. Με προσθήκη περίσσειας HCl στην οργανική ένωση Α παραλαμβάνουμε μείγμα προιόντων. 

Σύμφωνα με αυτήν την πληροφορία η Α οργανική ένωση είναι η: 

α. CH2=CH2   

β. CHBr=CHBr 

γ. CH3CH=CHCH3 

δ. HC≡CH 

 

5. Διαθέτω 3 διαλύματα. Ένα αλκοόλης, ένα αιθέρα και ένα κετόνης. Για να καταλάβω ποιο 

διάλυμα περιέχει την αλκοόλη θα χρειαστώ: 

 

α. Όξινο διάλυμα θειικού οξέος 

β. Διάλυμα Br2/CCl4 

γ. Δραστικό μέταλλο 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

(20 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας σωστά συμπληρωμένες (προϊόντα, συντελεστές και καταλύτες) 

τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: 
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(4 μονάδες) 
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 B2.   Οι επόμενες ενώσεις μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδραση προσθήκης σε κατάλληλο 

αλκένιο. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του αλκενίου και να γράψετε τη χημική εξίσωση της 

αντίδρασης που πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση. 

α. 2-προπανόλη 

β. 2-μεθυλοπροπάνιο 

γ. 2,3-διβρωμοβουτάνιο 

δ. 3-μεθυλο-2-βουτανόλη 

ε. βουτάνιο 

(10 μονάδες) 

 

Β3.  Ποσότητα προπινίου (CH3-C≡CH) ίση με 8g αντιδρά με 6,72 L H2 μετρημένα σε STP, παρουσία  

Ni ως καταλύτη. Όλη η ποσότητα του προπινίου και του H2 μετατρέπεται σε προϊόντα. Να βρείτε: 

α. τους συντακτικούς τύπους των προϊόντων της αντίδρασης 

β. τις ποσότητες των προϊόντων σε mol. 

Δίνονται ArC=12, ArH=1. 

 

(5 μονάδες) 

 

Β4. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τις ονομασίες ή τους συντακτικούς τύπους των 

οργανικών ενώσεων (να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στην κόλλα). 

 ΟΝΟΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

α)  CH3NH2 

β) 1,2-διχλωρόπροπάνιο  

γ) Οξικό οξύ (αιθανικό οξύ)  

δ) 1-πεντεν-3-όνη  

ε)  CH3-O-CH3 

  CCl4 

 

(6 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 14 g ενός αλκενίου Α καταλαμβάνουν όγκο 5,6 L, μετρημένο σε συνθήκες STP.  

       4,48L ενός άλλου αλκενίου Β, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως οπότε και  

παράγονται 26,4g διοξειδίου του άνθρακα. 

  

α. Αν γνωρίζετε ότι το αλκένιο Α αντιδρά με νερό και παράγει ένα και μοναδικό προϊόν, τότε     

να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του αλκενίου Α; 

β. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Β. 

γ. Ένα πολυμερές που προκύπτει από το αλκένιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα 84.000. Να βρεθεί 

ο αριθμός των μορίων του μονομερούς που περιέχονται στο μόριο του πολυμερούς και να 

γραφεί η χημική εξίσωση της αντίδρασης πολυμερισμού.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες: ArΟ=16, ArC=12,  ArΗ=1. 

(3 + 2 + 5 μονάδες) 
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    Γ2. Δίνεται το παρακάτω δεντροδιάγραμμα: 

 

 

 

Αν γνωρίζετε ότι η ένωση Α είναι ένα αλκίνιο με Mr=42 και η ένωση Δ το δεύτερο μέλος της ομόλογης 

σειρά των καρβοξυλικών οξέων, τότε να προσδιορίσετε τους Συντακτικούς Τύπους των οργανικών 

ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ. 

 (15 μονάδες) 
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 ΘΕΜΑ Δ (υποδομή Γ΄ Λυκείου) 

Δ1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Για την αντίδραση N2O + NO → N2 + NO2  η ενέργεια του συστήματος αντιδρώντων  

και προϊόντων απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν α=209 kJ και β=348 kJ τότε η ενέργεια ενεργοποίησης της   

N2  + NO2  →  N2O + NO, είναι: 

α. 209 kJ 

β. 139 kJ 

γ. -139 kJ 

δ. 348 kJ   

 

2. Η μέση ταχύτητα της αντίδρασης Η2(g) + Ι2(g) → 2ΗΙ(g)  

α. Ισούται με την ταχύτητα παραγωγής του ΗΙ.  

β. Εκφράζει τον ρυθμό αύξησης της ποσότητας του Η2.  

γ. Ισούται με την ταχύτητα κατανάλωσης του Ι2. 

δ. Εκφράζει τον ρυθμό αύξησης της συγκέντρωσης του ΗΙ. 

 

3. Σε δοχείο πραγματοποιείται η αντίδραση: Α + 2Β → 2Γ (όλα αέρια). Στο παρακάτω διάγραμμα 

παριστάνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης δύο αερίων της αντίδρασης.  

 
Τότε: 

α. Η (1) αντιστοιχεί στο Β και η (2) στο Γ. 

β. Η (1) αντιστοιχεί στο Α και η (2) στο Β. 

γ. Η (1) αντιστοιχεί στο Α και η (2) στο Γ. 

δ. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 

(6 μονάδες) 
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 Δ2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).  

 

 α. Η χρησιμοποίηση σε μία ετερογενή αντίδραση μεγαλύτερων κόκκων στερεού έχει  

     ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της αντίδρασης σε περισσότερο χρόνο. 

 β. Η μείωση του όγκου του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία, αυξάνει την ταχύτητα,  

         μόνο των αντιδράσεων εκείνων στις οποίες συμμετέχουν αέρια. 

γ. Σε μία ομογενή κατάλυση τα προϊόντα και ο καταλύτης βρίσκονται στην ίδια φάση. 

δ. Ο καταλύτης επεμβαίνει στον μηχανισμό της αντίδρασης, μειώνοντας ή  

     αυξάνοντας την ενέργεια ενεργοποίησής της. 

  ε. Οι ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων, εφόσον πραγματοποιούνται σε σταθερή  

θερμοκρασία και σε δοχείο σταθερού όγκου, παραμένουν σταθερές σε όλη τη     

διάρκειά τους.     

(5 μονάδες) 

Δ3. Η ταχύτητα των περισσότερων χημικών αντιδράσεων διπλασιάζεται κάθε φορά που η 

θερμοκρασία αυξάνεται κατά 10 οC. Υπάρχουν όμως και ορισμένες αντιδράσεις που η 

ταχύτητά τους τριπλασιάζεται κάθε φορά που η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 10 οC. Να 

υπολογίσετε πόσες φορές θα αυξηθεί η ταχύτητα μίας τέτοιας αντίδρασης, αν η 

θερμοκρασία πραγματοποίησής της αυξηθεί από τους 20 οC στους 60 οC. 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(3 μονάδες) 

Δ4. Τα παρακάτω διαγράμματα Ι έως ΙV αποδίδουν τις γραφικές παραστάσεις των 

συγκεντρώσεων των χημικών ουσιών που συμμετέχουν στη χημική αντίδραση:  

Α + 2Β → 3Γ + Δ (όλα αέρια) 

σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να βρείτε και να εξηγήσετε ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε ουσία που συμμετέχει  

στην αντίδραση. 

β. Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις των χημικών ουσιών Α και Γ μετά το τέλος της  

αντίδρασης; 

γ. Να υπολογίσετε τον μέσο ρυθμό μεταβολής της συγκέντρωσης του σώματος Γ καθώς  

και τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης από t0=0 μέχρι t=10s. 

 

(2 + 1 + 3 μονάδες) 

10 t/s

  

10 t/s 10 t/s 10 t/s 

0,2 

0,6 

(I) (II) (III) (IV) 
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Δ5. Σε δοχείο σταθερού όγκου 2 L εισάγονται 4,48 L αερίου Ν2 και 0,8 g αερίου Η2, οπότε 

πραγματοποιείται η χημική αντίδραση: 

Ν2(g) + 3Η2(g) → 2ΝΗ3(g) 

Μετά από 10 s από την έναρξη της αντίδρασης βρέθηκε ότι η μέση ταχύτητα της 

αντίδρασης (0 - 10 s) είναι 0,005 Μ/s. 

Να υπολογίσετε τις ποσότητες (σε mol) των αερίων N2, H2 και NH3 στο δοχείο τη 

χρονική στιγμή 10 s. 

Δίνεται: Αr(H) = 1.                                                               

(5 μονάδες) 

 

 

Καλή  προσπάθεια και κάθε επιτυχία ! 

 



 

 

 



 

 

 

Διαγώνισμα 2ο 

ΧΗΜΕΙΑ B΄ ΛΥΚΕIΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

11/04/2020 
 

 

Καθηγητές: Μάριος Τριανταφύλλου – Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

 

A1. Να αντιστοιχίσετε την στήλη Ι (μετατροπές) με τη στήλη ΙΙ (χαρακτηρισμός αντίδρασης). 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. 1,1διχλωροαιθάνιο → αιθενιο α. αντίδραση προσθήκης 

2. αιθανικό οξύ → αιθανικό νάτριο β. αντίδραση καύσης 

3. προπένιο → 2-βρωμοπροπάνιο γ. αντίδραση πολυμερισμού 

4. αιθένιο → πολυαιθένιο δ. αντίδραση οξέος 

5. μεθανόλη → μονοξείδιο του άνθρακα ε. αντίδραση απόσπασης 

 

(5 μονάδες) 

 

Α2. Επιλέξτε στα παρακάτω την σωστή απάντηση: 

 

1. Ποιος από του παρακάτω υδρογονάνθρακες αντιδρά με Na εκλύοντας αέριο υρογόνο; 

 

α. CH3CH2=CH2 

β. CH3C≡CCH3 

γ. CH2=CHCH=CH2 

δ. CH3C≡CH 

 

2. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν πολυμερίζεται;  

α. CH3CH2CH=CH2   

β. CH2=CH2 

γ. CH2=O 

δ. CH2=CHCl 



 

 

3. Η μοναδική πρωτοταγής αλκοόλη που μπορεί να παραχθεί με υδρόλυση (προσθήκη νερού) 

είναι: 

 

α. Η αιθανόλη από το αιθίνιο 

β. Η 1-προπανόλη από το προπένιο 

γ. Η αιθανόλη από το αιθένιο 

δ. Η 1-προπανόλη από το προπίνιο 

 

4. Με προσθήκη περίσσειας HCl στην οργανική ένωση Α παραλαμβάνουμε μείγμα προιόντων. 

Σύμφωνα με αυτήν την πληροφορία η Α οργανική ένωση είναι η: 

α. CH2=CH2   

β. CHBr=CHBr 

γ. CH3CH=CHCH3 

δ. HC≡CH 

 

5. Διαθέτω 3 διαλύματα. Ένα αλκοόλης, ένα αιθέρα και ένα κετόνης. Για να καταλάβω ποιο 

διάλυμα περιέχει την αλκοόλη θα χρειαστώ: 

 

α. Όξινο διάλυμα θειικού οξέος 

β. Διάλυμα Br2/CCl4 

γ. Δραστικό μέταλλο 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

(20 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας σωστά συμπληρωμένες (προϊόντα, συντελεστές και καταλύτες) 

τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: 
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(4 μονάδες) 
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 B2.   Οι επόμενες ενώσεις μπορούν να παρασκευαστούν με αντίδραση προσθήκης σε κατάλληλο 

αλκένιο. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του αλκενίου και να γράψετε τη χημική εξίσωση της 

αντίδρασης που πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση. 

α. 2-προπανόλη 

β. 2-μεθυλοπροπάνιο 

γ. 2,3-διβρωμοβουτάνιο 

δ. 3-μεθυλο-2-βουτανόλη 

ε. βουτάνιο 

(10 μονάδες) 

 

Β3.  Ποσότητα προπινίου (CH3-C≡CH) ίση με 8g αντιδρά με 6,72 L H2 μετρημένα σε STP, παρουσία  

Ni ως καταλύτη. Όλη η ποσότητα του προπινίου και του H2 μετατρέπεται σε προϊόντα. Να βρείτε: 

α. τους συντακτικούς τύπους των προϊόντων της αντίδρασης 

β. τις ποσότητες των προϊόντων σε mol. 

Δίνονται ArC=12, ArH=1. 

 

(5 μονάδες) 

 

Β4. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τις ονομασίες ή τους συντακτικούς τύπους των 

οργανικών ενώσεων (να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στην κόλλα). 

 ΟΝΟΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

α)  CH3NH2 

β) 1,2-διχλωρόπροπάνιο  

γ) Οξικό οξύ (αιθανικό οξύ)  

δ) 1-πεντεν-3-όνη  

ε)  CH3-O-CH3 

  CCl4 

 

(6 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 14 g ενός αλκενίου Α καταλαμβάνουν όγκο 5,6 L, μετρημένο σε συνθήκες STP.  

       4,48L ενός άλλου αλκενίου Β, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως οπότε και  

παράγονται 26,4g διοξειδίου του άνθρακα. 

  

α. Αν γνωρίζετε ότι το αλκένιο Α αντιδρά με νερό και παράγει ένα και μοναδικό προϊόν, τότε     

να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του αλκενίου Α; 

β. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Β. 

γ. Ένα πολυμερές που προκύπτει από το αλκένιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα 84.000. Να βρεθεί 

ο αριθμός των μορίων του μονομερούς που περιέχονται στο μόριο του πολυμερούς και να 

γραφεί η χημική εξίσωση της αντίδρασης πολυμερισμού.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες: ArΟ=16, ArC=12,  ArΗ=1. 

(3 + 2 + 5 μονάδες) 
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    Γ2. Δίνεται το παρακάτω δεντροδιάγραμμα: 

 

 

 

Αν γνωρίζετε ότι η ένωση Α είναι ένα αλκίνιο με Mr=42 και η ένωση Δ το δεύτερο μέλος της ομόλογης 

σειρά των καρβοξυλικών οξέων, τότε να προσδιορίσετε τους Συντακτικούς Τύπους των οργανικών 

ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ. 

 (15 μονάδες) 
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 ΘΕΜΑ Δ (υποδομή Γ΄ Λυκείου) 

Δ1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Για την αντίδραση N2O + NO → N2 + NO2  η ενέργεια του συστήματος αντιδρώντων  

και προϊόντων απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν α=209 kJ και β=348 kJ τότε η ενέργεια ενεργοποίησης της   

N2  + NO2  →  N2O + NO, είναι: 

α. 209 kJ 

β. 139 kJ 

γ. -139 kJ 

δ. 348 kJ   

 

2. Η μέση ταχύτητα της αντίδρασης Η2(g) + Ι2(g) → 2ΗΙ(g)  

α. Ισούται με την ταχύτητα παραγωγής του ΗΙ.  

β. Εκφράζει τον ρυθμό αύξησης της ποσότητας του Η2.  

γ. Ισούται με την ταχύτητα κατανάλωσης του Ι2. 

δ. Εκφράζει τον ρυθμό αύξησης της συγκέντρωσης του ΗΙ. 

 

3. Σε δοχείο πραγματοποιείται η αντίδραση: Α + 2Β → 2Γ (όλα αέρια). Στο παρακάτω διάγραμμα 

παριστάνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης δύο αερίων της αντίδρασης.  

 
Τότε: 

α. Η (1) αντιστοιχεί στο Β και η (2) στο Γ. 

β. Η (1) αντιστοιχεί στο Α και η (2) στο Β. 

γ. Η (1) αντιστοιχεί στο Α και η (2) στο Γ. 

δ. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 

(6 μονάδες) 
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 Δ2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).  

 

 α. Η χρησιμοποίηση σε μία ετερογενή αντίδραση μεγαλύτερων κόκκων στερεού έχει  

     ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της αντίδρασης σε περισσότερο χρόνο. 

 β. Η μείωση του όγκου του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία, αυξάνει την ταχύτητα,  

         μόνο των αντιδράσεων εκείνων στις οποίες συμμετέχουν αέρια. 

  γ. Οι ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων, εφόσον πραγματοποιούνται σε σταθερή  

θερμοκρασία και σε δοχείο σταθερού όγκου, παραμένουν σταθερές σε όλη τη     

διάρκειά τους.     

(3 μονάδες) 

 

Δ3. Η ταχύτητα των περισσότερων χημικών αντιδράσεων διπλασιάζεται κάθε φορά που η 

θερμοκρασία αυξάνεται κατά 10 οC. Υπάρχουν όμως και ορισμένες αντιδράσεις που η 

ταχύτητά τους τριπλασιάζεται κάθε φορά που η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 10 οC. Να 

υπολογίσετε πόσες φορές θα αυξηθεί η ταχύτητα μίας τέτοιας αντίδρασης, αν η 

θερμοκρασία πραγματοποίησής της αυξηθεί από τους 20 οC στους 60 οC. 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(3 μονάδες) 

 

Δ4. Τα παρακάτω διαγράμματα Ι έως ΙV αποδίδουν τις γραφικές παραστάσεις των 

συγκεντρώσεων των χημικών ουσιών που συμμετέχουν στη χημική αντίδραση:  

Α + 2Β → 3Γ + Δ (όλα αέρια) 

σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να βρείτε και να εξηγήσετε ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε ουσία που συμμετέχει  

στην αντίδραση. 

β. Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις των χημικών ουσιών Α και Γ μετά το τέλος της  

αντίδρασης; 

γ. Να υπολογίσετε τον μέσο ρυθμό μεταβολής της συγκέντρωσης του σώματος Γ καθώς  

και τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης από t0=0 μέχρι t=10s. 

 

(2 + 1 + 3 μονάδες) 

 

10 t/s

  

10 t/s 10 t/s 10 t/s 

0,2 

0,6 

(I) (II) (III) (IV) 
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 Δ5. Σε δοχείο σταθερού όγκου 2 L εισάγονται 4,48 L αερίου Ν2 και 0,8 g αερίου Η2, οπότε 

πραγματοποιείται η χημική αντίδραση: 

Ν2(g) + 3Η2(g) → 2ΝΗ3(g) 

Μετά από 10 s από την έναρξη της αντίδρασης βρέθηκε ότι η μέση ταχύτητα της 

αντίδρασης (0 - 10 s) είναι 0,005 Μ/s. 

Να υπολογίσετε τις ποσότητες (σε mol) των αερίων N2, H2 και NH3 στο δοχείο τη 

χρονική στιγμή 10 s. 

Δίνεται: Αr(H) = 1.                                                               

(5 μονάδες) 

Δ6. Να υπολογιστεί η ενθαλπία της αντίδρασης: 

2H2O2 (l) → 2H2O (l) + O2 (g) 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις σχηματισμού: 

Η2 (g) + Ο2 (g) → Η2Ο2 (l), ΔΗ1 = -200 kJ/mol και 

Η2 (g) + ½ Ο2 (g) → Η2Ο (l), ΔΗ2 = -300 kJ/mol 

(2 μονάδες) 

 

 

Καλή  προσπάθεια και κάθε επιτυχία ! 

 


